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po Zakonu
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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 16-21/05
Ob-17825/05
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-10-95.
3. Datum izbire: 27. 5. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: I. sklop: računalniška oprema:
podsklop 1: računalnik namizni – 1;
podsklop 2: računalnik namizni – 2;
podsklop 3: računalnik namizni – prenosni;
podsklop 4: laserski tiskalnik – črnobelo
tiskanje;
podsklop 5: termični tiskalnik za nalepke, Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba glede na: cena 60%, garancijska
doba 30% in kvaliteta nad zahtevano 10
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Sinfonika d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin:
podsklop 2: računalnik namizni – 2;
podsklop 5: termični tiskalnik za nalepke;
Medic Team d.o.o., Jere4bova 18,
8000 Novo mesto:
podsklop 3: računalnik namizni – prenosni;
Avtenta servis d.o.o., Šmartinska 106,
1000 Ljubljana:
podsklop 4: laserski tiskalnik – črnobelo
tiskanje.
7. Pogodbena vrednost:
podsklop 1: razpis se razveljavi;
podsklop 2: 1,941.902,40 SIT z DDV;
podsklop 3: 1,791.938,40 SIT z DDV;
podsklop 4: 1,392.000 SIT z DDV,
podsklop 5: 2,679.897,60 SIT z DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
dodal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
podsklop 1: /
podsklop 2: 2,185.245,65 SIT z DDV;
1,941.902 SIT z DDV;
podsklop 3: 2,926.449,60 SIT z DDV;
1,791,938,40 SIT z DDV;
podsklop 4: 1,795.949,40 SIT z DDV;
1,392.000 SIT z DDV;
podsklop 5: 2,728.592,64 SIT z DDV;
2,679.897,60 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-17832/05
1. Naročnik: Osnovna šola Olge Meglič
Ptuj.
2. Naslov naročnika: Prešernova 31, 2250
Ptuj, tel. 02/749-20-10, faks 02/749-20-11,
e-pošta: group1.osmbom@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 11. 5. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano za
potrebe OŠ Olge Meglič, Prešernova 3l,
2250 Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. skupina: sveže sadje in zelenjava:
– Zelenjava in sadje Kivi, Ziberi Idris,
Miklošičeva 1a, 2250 Ptuj;
II. skupina: zmrznjena zelenjava:
– Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj,
– Ledo d.o.o., Brničeva 29, 1231 Ljubljana;
III. skupina: meso in mesni izdelki:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj;
IV. skupina: perutnina, jajca:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj;
V. skupina: ribe:
– Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana,
– ERA – SV d.o.o, Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj;
VI. skupina: kruh, pekovsko pecivo:
– PPS-Pekarna Ptuj, Rogozniška cesta
2, 2250 Ptuj,
– Pekarna Postojna, PE Kruhek Ptuj,
Obrtniška ulica 10, 2250 Ptuj;
VII. skupina: mleko in mlečni izdelki:
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– Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 Murska Sobota;
VIII. skupina: splošno prehrambeno blago:
– ERA – SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,
– Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
I. skupina: sveže sadje in zelenjava:
309.100 SIT;
II. skupina:
zmrznjena
zelenjava:
78.064,05 SIT, 80.662,91 SIT;
III. skupina: meso, mesni izdelki:
2,720.598 SIT;
IV. skupina: perutnina, jajca: 1,148.927
SIT;
V. skupina: ribe: 237.723,80 SIT,
275.100 SIT;
VI. skupina: kruh, pekovski izdelki:
1,105.697 SIT, 1,129.770 SIT;
VII. skupina: mleko, mlečni izdelki:
697.415 SIT;
IX. skupina: splošno prehrambeno blago: 3,196.082,70 SIT, 3,703.318,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni bilo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
I. skupina: sveže sadje in zelenjava: 3;
II. skupina: zmrznjena zelenjava: 4;
III. skupina: meso, mesni izdelki: 1;
IV. skupina: perutnina, jajca: 1;
V. skupina: ribe: 4;
VI. skupina: kruh, pekovski izdelki: 4;
VII. skupina: mleko, mlečni izdelki: 4;
IX. skupina: splošno prehrambeno blago: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina: sveže sadje in zelenjava:
481.400 SIT, 309.100 SIT;
II. skupina:
zmrznjena
zelenjava:
101.809 SIT, 78.064,05 SIT;
III. skupina: meso, mesni izdelki:
2,720.598 SIT;
IV. skupina: perutnina, jajca: 1,148.927
SIT;
V. skupina: ribe: 326.888,80 SIT;
237.723,80 SIT;
VI. skupina: kruh, pekovski izdelki:
1,208.850 SIT, 1,105.697 SIT;
VII. skupina: mleko, mlečni izdelki:
775.507,60 SIT, 697.415 SIT;
IX. skupina: splošno prehrambeno blago: 3,703.318.20 SIT, 3,196.082,70 SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave javnega
razpisa odprtega postopka: Uradni list RS,
št. 40-41 z dne 22. 4. 2005.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 14. 6. 2005.
OŠ Olge Meglič Ptuj

Stran

4698 /

Št.

60 / 24. 6. 2005

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
ĐŠt. 40510-2/05-32
Ob-17427/05
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 01/724-13-50.
3. Datum izbire: 12. 5. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: bančne storitve - poslovno sodelovanje z banko pri
dodeljevanju dolgoročnih posojil ﬁzičnim
in pravnim osebam iz Občine Domžale za področje podjetništva v letu 2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina bančnih sredstev,
višina bančne provizije, dodatne ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 200,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 200,000.000 SIT, 119,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2005.
Občina Domžale

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-17805/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-98, faks +386/1/478-18-05,
elektronska pošta: lucija.remec@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja mednarodnega
mejnega prehoda Starod.
II.2) Kraj izvedbe: Občina Ilirska Bistrica,
Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 500,1 (Splošna dela na
področju stavb in nizkih gradenj (brez posebnih speciﬁkacij)).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda
Starod obsega izgradnjo mednarodnega
mejnega prehoda v obsegu: plato, cestna
in komunalna infrastruktura ter objekti
vključno z opremo in nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
manj kot 5 MEUR.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: julij 2005,
– gradnje: november 2005.
II.7) Datum zaključka: avgust 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0305.01.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: 2003 Phare National Programme for Slovenia, programme
no. 2003/004/938.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave
Ob-17806/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of public administration, Directorate for Investments,
Real Estate and Joint Services of State Administration, for the attention of: Ms. Lucija
Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Telephone +386/1/478-18-98,
Fax +386/1/478-18-05, Electronic mail:
lucija.remec@gov.si, internet address:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: as in I.1.
I.3) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Title attributed to the contract by the
contracting authority: construction of International Border Crossing Starod.
II.2) Place of performance: Municipality
of Ilirska Bistrica, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(NACE): 500,1 (General works in the ﬁeld
of construction and infrastructure (without
special speciﬁcations)).

II.4) Nature and scope of work: the
project Construction of International
Border Crossing Starod includes the
construction of an international border
crossing post at Starod in the scope of
plateau, road and communal infrastructure, buildings (including equipment) and
rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.5) Estimated cost of work excluding
VAT: less than 5 MEUR.
II.6) Scheduled date for start of:
– procedure: July 2005,
– work: November 2005.
II.7) Completion date: August 2006.
IV.1) Reference number attributed to the
ﬁle by the contracting authority: SI0305.01.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.2) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference:
a) Programme: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004/938.
b) Financing: 2003 Phare National Programme for Slovenia, programme no. 2003/
004/938.
VI.3) Date of dispatch of this notice 17. 6.
2005.
Ministry of public administration,
Directorate for Investments, Real Estate
and Joint Services
of State Administration
Ob-17807/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Lucija
Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-98, faks
+386/1/478-18-05, elektronska pošta: lucija.
remec@gov.si, internetni naslov: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja mednarodnega
mejnega prehoda Središče ob Dravi.
II.2) Kraj izvedbe: Občina Ormož, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 500,1 (Splošna dela na
področju stavb in nizkih gradenj (brez posebnih speciﬁkacij)).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda
Središče ob Dravi obsega izgradnjo mednarodnega mejnega prehoda Središče ob
Dravi v obsegu: plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno
z opremo in nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
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dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
manj kot 5MEUR.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: julij 2005,
– gradnje: november 2005.
II.7) Datum zaključka: avgust 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0305.01.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: 2003 Phare National Programme for Slovenia, programme
no. 2003/004/938.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave
Ob-17808/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of public administration, Directorate for Investments,
Real Estate and Joint Services of State Administration, for the attention of: Ms. Lucija
Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Telephone +386/1/478-18-98, Fax
+386/1/478-18-05, Electronic mail: lucija.
remec@gov.si, Internet address: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: as in I.1.
I.3) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: construction of
International Border Crossing Središče ob
Dravi.
II.2) Place of performance: Municipality
of Ormož, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(NACE): 500,1 (General works in the ﬁeld
of construction and infrastructure (without
special speciﬁcations)).
II.4) Nature and scope of work: the
project Construction of International
Border Crossing Središče ob Dravi includes the construction of an international border crossing post at Središče
ob Dravi in the scope of plateau, road
and communal infrastructure, buildings
(including equipment) and rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.5) Estimated cost of work excluding
VAT: less than 5 MEUR.
II.6) Scheduled date for start of:
– procedure: July 2005,
– work: November 2005.

II.7) Completion date: August 2006.
IV.1) Reference number attributed to the
ﬁle by the contracting authority: SI0305.01.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.2) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme and
any useful reference:
a) Programme: 2003 Phare National Programme for Slovenia, programme no. 2003/
004/938.
b) Financing: 2003 Phare National Programme for Slovenia, programme no. 2003/
004/938.
VI.3) Date of dispatch of this notice: 17. 6.
2005.
Ministry of public administration,
Directorate for Investments, Real Estate
and Joint Services
of State Administration
Ob-17809/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-18-98, faks +386/1/478-18-05,
elektronska pošta: lucija.remec@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja mednarodnega
mejnega prehoda Dragonja.
II.2) Kraj izvedbe: Občina Piran, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (NACE): NACE 500,1 (Splošna dela na
področju stavb in nizkih gradenj (brez posebnih speciﬁkacij)).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Dragonja obsega izgradnjo mednarodnega mejnega prehoda Dragonja v obsegu: plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno z opremo in
nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta
za obratovanje in vzdrževanje, projekta za
vpis v uradne evidence) ter izgradnja mejnega
prehoda z objekti in oprema objektov.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
manj kot 5 MEUR.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: julij 2005,
– gradnje: november 2005.
II.7) Datum zaključka: avgust 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0305.01.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; 2003 Phare National Programme for
Slovenia, programme no. 2003/004/938.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave

Št.

60 / 24. 6. 2005 /
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Ob-17810/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of public administration, Directorate for Investments,
Real Estate and Joint Services of State Administration, for the attention of: Ms. Lucija
Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Telephone +386/1/478-18-98,
Fax +386/1/478-18-05, Electronic mail:
lucija.remec@gov.si, internet address:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: as in I.1.
I.3) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Title attributed to the contract by the
contracting authority: Construction of International Border Crossing Dragonja.
II.2) Place of performance: Municipality
of Piran, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(NACE): 500,1 (General works in the ﬁeld
of construction and infrastructure (without
special speciﬁcations)).
II.4) Nature and scope of work: the
project Construction of International
Border Crossing Dragonja includes the
construction of an international border
crossing post at Dragonja in the scope of
plateau, road and communal infrastructure, buildings (including equipment) and
rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.5) Estimated cost of work excluding
VAT: less than 5 MEUR.
II.6) Scheduled date for start of:
– procedure: July 2005,
– work: November 2005.
II.7) Completion date: August 2006.
IV.1) Reference number attributed to the
ﬁle by the contracting authority: SI0305.01.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.2) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference:
a) Programme: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004/938.
b) Financing: 2003 Phare National Programme for Slovenia, programme no. 2003/
004/938.
VI.3) Date of dispatch of this notice 17. 6.
2005.
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave
Št. 2529

Ob-17830/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Mil-
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ka Leskošek, Trg celjskih knezov 9, SI-3000,
Celje, Slovenija, tel. +386/3/426-57-00,
faks +386/3/426-56- 82, elektronska pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si, internetni
naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Javne naprave d.o.o., kontaktna
oseba: Milka Leskošek, Teharska 49, SI – 3000,
Celje, Slovenija, tel. +386/3/425-64-00,
faks +386/3/425-64-12, elektronska pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si, internetni
naslov: www.javne-naprave.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – RCERO Celje.
II.2) Kraj izvedbe: Bukovžlak, Celje, Savinjska Regija, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,1 Splošna dela na področju
nizkih gradenj.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: javno naročilo obsega:
1. priprava projektne dokumentacije,
2. izgradnja Regionalnega centra za ravnanje odpadkov Celje, ki obsega:
a) izgradnjo sortirnice s kapaciteto
5000 t/leto za sortiranje plastike, kovin, papirja in kartonov ter prostor za kosovni odpad;
b) izgradnjo kompostarne s kapaciteto
5000 t/leto;
c) izgradnjo novega odlagališča s kapaciteto ca. 1,878.000 m2;
d) izgradnjo pripadajoče infrastrukture;
3. izvedba poskusnega obratovanja in
pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
3.561,000.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: CCI 2004/SI/
16/C/PE/001.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Regionalni center za ravnanje z odpadkI Celje
– RCERO Celje / Regional Waste Management centre Celje, št. projekta: CCI 2004/SI/
16/C/PE/001).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Celje
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I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODMOB.IT-7/2004.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: storitve mobilne telefonije.
Vrednost: 1.000,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 23. 6. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 16. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Št. 1714-04-430-76/2005

Preklic
Javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo prevoznih sredstev iz sklada Schengen Facility,
št. 430-76/2005, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58, z dne 17. 6. 2005,
Ob-16939/05, se prekliče.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-17604/05
Podaljšanje roka za predložitev prijav
Naročnik Splošna bolnišnica Murska Sobota obvešča vse, ki so ali bodo prevzeli razpisno dokumentacijo za javni razpis »Nabava
pralnih sredstev za pralnico, sredstev za higieno v velikih kuhinjah in objektna higiena po
sklopih«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50
z dne 20. 5. 2005, Ob-13188/05, da je novi
rok za dvig razpisne dokumentacije in predložitev prijav 7. 7. 2005 do 12. ure. Vsi roki,
vezani na razpisno dokumentacijo in predložitev dokazil, se spremenijo za 21 dni.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 110-1/05

Storitve
Ob-17724/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Sašo Matas, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/razpisi,
http://www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/razpisi,
http://www.mju.gov.si.

Ob-17948/05

Ob-17839/05

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne
11. 3. 2005, je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »AC odsek Hrastje–Lešnica; nabava vozil, mehanizacije in opreme
za AC bazo Novo mesto« (Ob-7026/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 11. 7. 2005 do 9.30. Odpiranje
ponudb bo dne 11. 7. 2005 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 1714-07-403-90/2005

Ob-17824/05

Popravek
V javnem razpisu za dobavo informacijske opreme, št. 403-90/2005, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,

Ob-12865/05, se spremenijo točke objave
IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), ki se glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40309005, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo
za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega morajo biti jasno razvidni točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005 do 15. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-17826/05
Popravek
V javnem razpisu z naslovom »programska oprema za upravljanje s frekvenčnim
spektrom (licence, implementacija, vzdrževanje, usposabljanje)« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16392/05, se zaradi podaljšanja roka za
oddajo ponudb popravijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe:
– vrednost in valuta: 1,200.000 SIT,
– veljavnost: 7. 7. 2005 do 30. 9. 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2005.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na naročnikov poslovni račun. Dokumentacijo se
pošlje po pošti na podlagi potrdila o plačilu.
Brezplačno je razpisna dokumentacija na
razpolago na: http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2005 do 12.
ure (CET).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005 ob
12.30; Stegne 7, 19a, Ljubljana, Slovenija.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Ob-17829/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo šasije za
izdelavo gasilskega vozila, s kompaktno kabino, ki bo v skladu s tipizacijo vozil GZS
nadgrajeno v gasilsko vozilo GVC 24/50,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-16873/05, se spremeni točka IV.2)
Merila za oddajo, ki se pravilno glasi:
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. najnižja cena 70 točk,
2. reference ponudnika 5 točk,
3. garancijski rok 6 točk,
4. dodatne tehnične zahteve 15 točk,
5. rok dobave 4 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
Prostovoljno gasilsko društvo
Bistrica pri Tržiču

1. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben;
Za pravne osebe: fotokopija obrazca
BON 1 in BON 2 skupaj, izdanih v letu 2004
in 2005, ali fotokopija BON-1/P, izdanih v
letu 2004 in 2005, ali fotokopija BON 1 ali
fotokopija izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v letu
2004 in 2005.
Za ﬁzične osebe:
a) fotokopija potrjene napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
ima odprt račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnji 6 mesecev pred oddajo ponudbe.
2. da je v zadnjih 3 letih dobro opravil
enakovrstne storitve;
Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih
3 letih pred dnem objave javnega razpisa
za to naročilo izvedel oziroma dobro izvršil
istovrstno naročilo za najmanj 3 naročnike s
področja vzgojno-izobraževalnih zavodov, in
sicer za čas najmanj enega leta.
Kot dokaz predloži Obrazec RO 3 in
najmanj 3 pisne izjave naročnikov o dobro opravljenem delu oziroma dobavah z
vrednostmi in datumi (obdobjem) izvajanja
javnega naročila sukcesivne dobave blaga
– živilski izdelki za določeno šolsko leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti:
1. krovno izjavo Krovno izjavo RO-1,
2. obrazec ponudbe RO-2,
3. izjavo o sprejemanju pogojev razpisa
RO-4,
4. obrazec predračuna RO-5,
5. obrazec plačilnih pogojev in pogojev
dobave blaga RO-6,
6. izjavo o zagotavljanju dostave blaga FCO skladišče naročnika – razloženo
RO-7,
7. izjavo o kakovosti živil in o zagotavljanju stalne kontrole kakovosti in sistema
HACCP RO-8,
8. na vsaki strani paraﬁran vzorec Pogodbe o sukcesivni dobavi prehrambenega
blaga RO-9,
9. paraﬁrano Prilogo I – Opis zahtevane
kvalitete živil.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT. Valuta: pred prejemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila gotovinsko
plačilo na sedežu naročnika ali nakazilo na TRR, Srednja šola Zagorje, št.:
01100-6030705858, sklic št.: 00 1-81-2005
(DDV je vključen).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do
11. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.

Ob-17833/05
Popravek
V razpisu za oddajo javnega naročila za
dobavo in montažo pisarniške opreme za
potrebe Vodstva in Centralne službe, objavljenem v Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-17000/05, se popravijo naslednje
točke:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 10.30; Glinška ulica 12, Ljubljana – sejna
soba (klet).
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 404-08-100/2004-23

Ob-17867/05

Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
59/2004-ODP – nakup pregrad za zaščito
vodnih površin z intervencijskimi embalažami
za shranjevanje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15516/05,
se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 18. 7. 2005 do
13. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 11. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17410/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola Zagorje, kontaktna oseba:
Irena Groboljšek, Cesta zmage 5, 1410
Zagorje, Slovenija, tel. 03/565-54-02, faks
03/565-54-10, elektronska pošta: Irena.groboljsek@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-81-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga in pijače.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola Zagorje,
Zagorje.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska vrednost naročila za 3 leta je
44,050.000 SIT:
I. kruh in pekovsko pecivo,
II. brezalkoholne pijače,
III. mleko in mlečni izdelki,
IV. meso in mesni izdelki,
V. sveže sadje in zelenjava,
VI. splošno prehrambeno blago,
VII. zmrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava,
VIII. jajca,
IX. dišave, začimbe in dodatki jedem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 22. 8. 2005 in/ali konec 21. 8. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računa: 30 dni po prejemu računa; s
15 dnevnim zbirnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
Za pravne osebe – fotokopija izpiska iz
sodnega registra podjetja ali druge ustrezne
evidence.
Za ﬁzične osebe – overjeno potrdilo, da
so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali lastna izjava v
skladu s 44. členom ZJN-1.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe ali lastna izjava v
skladu s 44. členom ZJN-1.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež;
Za pravne osebe – fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa.
Za ﬁzične osebe – overjeno potrdilo, da
so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS ali Obrtne
zbornice.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Original potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 10. uri; Srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje, učilnica št. 30.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Srednja šola Zagorje
Ob-17419/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Izola, kontaktna oseba:
Robert Mulec, Ulica Oktobrske revolucije 11,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/633-50-50, faks
05/633-50-51.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je oskrbovanje
vozil naročnika z bencinskim in dizelskim
gorivom (v nadaljnjem besedilu: gorivo)
na bencinskih servisih prodajalca. Okvirne potrebe kupca za obdobje dveh let
so 128.470 litrov oktanskega bencina in
39.060 litrov dizelskega goriva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 128.470
litrov oktanskega bencina in 39.060 litrov dizelskega goriva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 8. 2005 in/ali konec
8. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna garancija banke oziroma zavarovalnice, za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem bančne garancije in temi razpisnimi
pogoji (Razpisni obrazec št. 2).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik je lahko vsaka
pravna ali ﬁzična oseba, ki je registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna ali
ﬁzična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1) Vsi registrski listi iz sodnega registra
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS.
2) Potrdilo, da ponudnik in njegovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku
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zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo izda okrožno sodišče. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni.
3) Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali, da
ni prenehal poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda okrožno sodišče. Potrdilo
sodišča ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
4) Izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni prenehal poslovati
na podlagi druge prisilne odločbe.
5) Potrdilo, da ponudniku v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni
bila izdana pravnomočna sodba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
6) Potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1) Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
2) Za gospodarske družbe:
– obrazca BON-1, BON-2,
– mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske
račune o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Za samostojne podjetnike:
– podatki iz bilance uspeha in bilance stanje za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi pristojni DURS,
– mnenje oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske
račune o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
3) Originalna garancija banke oziroma zavarovalnice, za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem bančne garancije in temi razpisnimi
pogoji (Razpisni obrazec št. 2).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: ponudnik mora pred prevzemom
razpisne dokumentacije, zanjo vplačati na
transakcijski račun Zdravstvenega doma Izola, 7.200 SIT. Ta znesek že vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 10. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 91 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 12. uri; Zdravstveni dom Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Zdravstveni dom Izola
Ob-17543/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dušana Bordona, kontaktna
oseba: Goran Sabadin, Rozmanova 21a,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/627-14-31,
faks 05/627-14-31, elektronska pošta: goran.
sabadin@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Osnovna šola Dušana Bordona, kontaktna oseba: Goran Sabadin, Rozmanova 21/a, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/627-14-31, faks 05/627-14-31, elektronska pošta: goran.sabadin@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prehrambeno blago.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dušana Bordona, Rozmanova 21/a, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in keksi.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: olja in izdelki.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: sadje.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: sadni sokovi.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: ekstrati-dodatki-začimbe.
Sklop št.: 16.
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2) Kratek opis: kava in nadomestki.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 9. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: sodno overjeno dokazilo o registraciji
oziroma obrtno dovoljenje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun št.
01250-6030657186.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2005, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 9. uri, OŠ Dušana Bordona, šolska knjižnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Osnovna šola Dušana Bordona

ba: Adorjan Brigita, Prešernova 17, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/25-20-331, faks
02/25-26-336.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN02/2005-OP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. nadgradnja omrežja FC za obstoječe diskovno polje SAN,
2. nabava dodatnega diskovnega polja SAN, kompatibilnega z obstoječim.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 5. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačna.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 12. uri, IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Institut informacijskih znanosti

Ob-17547/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut informacijskih znanosti, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-24-334, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
http://www.izum.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Institut informacijskih
znanosti, kontaktna oseba: Slavko Šerod,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-26-336.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut informacijskih znanosti, kontaktna oseba: Brigita Adorjan, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-26-336.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
informacijskih znanosti, kontaktna oseba: Brigita Adorjan, Prešernova 17, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/25-20-331, faks
02/25-26-336.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN01/2005-OP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. računalniški strežnik, ki podpira operacijske sisteme OpenVMS, Unix
(2 kosa),
2. računalniški strežnik, ki podpira
operacijske sisteme OpenVMS, Unix,
Windows Server 2003 x 64 Edition
(1 kos),
3. računalniški strežnik, ki podpira operacijski sistem Windows Server
2003 x 64 Edition (5 kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 5. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačna.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005, do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 10. uri, IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Institut informacijskih znanosti
Ob-17548/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut informacijskih znanosti, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-24-334, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
http://www.izum.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Institut informacijskih
znanosti, kontaktna oseba: Slavko Šerod,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-26-336.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut informacijskih znanosti, kontaktna oseba: Adorjan Brigita, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-20-331, faks 02/25-26-336.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
informacijskih znanosti, kontaktna ose-
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Ob-17550/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-9/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
brizge, igle, kanile, rokavice (kirurške,
pregledne, gospodinjske).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: brizge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: igle.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: kanile.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: rokavice kirurške.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: rokavice pregledne.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: rokavice gospodinjske.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
vrednost 13,150.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 31. 7.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba, ne glede na število sklopov
za katere kandidira, presega 10,000.000 SIT
brez DDV, mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT;
– izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
ponudbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o dobavnem času,
– izjava o plačilnih sposobnostih,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– katalogi, prospekti,
– izjava o referencah in kakovosti opravljenih del,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 02, sklic 95013-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005, do 10.
ure, Zdravstveni dom Ljubljana – uprava,
II. nad., vložišče (soba št. 1), Metelkova 9,
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 15. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 11. uri, Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nad., Metelkova 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-17633/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni
podvig, kontaktna oseba: Bogdan Barbič, direktor skupnega podviga, Koprska ulica 92,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-04-100,
faks 01/47-04-101, elektronska pošta:
hse@hse.si, internetni naslov: www.hse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: HSE Invest d.o.o., kontaktna oseba: Vili Vindiš, direktor družbe, Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/30-05-892, faks 02/30-05-899, elektronska pošta: vili.vindis@hse-invest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: HSE Invest d.o.o., kontaktna
oseba: Vili Vindiš, direktor družbe, Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/30-05-892, faks 02/30-05-899, elektronska pošta: vili.vindis@hse-invest.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: HSE
Invest d.o.o., kontaktna oseba: Vili Vindiš, direktor družbe, Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899, elektronska pošta:
vili.vindis@hse-invest.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja elektrarn na spodnji Savi: turbine
in pomožna strojna oprema za HE Blanca
in HE Krško – LOT T.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gradbišče HE Blanca in
gradbišče HE Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: HE Blanca: LOT T – turbine in pomožna strojna oprema.
3) Obseg ali količina:
HE Blanca: izvedba modelskega testa,
izdelava tehnične dokumentacije, izdelava
in dobava turbinske opreme, montaža, zagonski preizkusi s pogodbenim poskusnim
obratovanjem, izvedba meritev izkoristka na
enem prototipu s strani institucije, ki jo odobri naročnik, šolanje naročnikovega osebja
in odprava napak v garancijskem roku za tri
komplete turbinske opreme s pomožno strojno opremo, kot sledi:
– Kaplanova turbina – 3 kompleti,
– turbinski regulator – 3 kompleti,
– sistem hlajenja – 3 kompleti,
– sistem oskrbe s tehnološko vodo – 1
komplet,
– drenaža turbinskega pokrova – 3 kompleti,
– drenaža pretočnih traktov in strojnice
– 1 komplet,
– sistem stisnjenega zraka – 1 komplet,
– sistem odvoda oljnih par – 3 kompleti,
– specialna orodja za montažo – 1 komplet,
– rezervni deli – 1 komplet,
– ostala pomožna oprema (konstrukcije,
olje) – 1 komplet.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: HE Krško: LOT T – turbine
in pomožna strojna oprema.
3) Obseg ali količina:
HE Krško: izdelava in dobava turbinske
opreme, montaža, zagonski preizkusi s pogodbenim poskusnim obratovanjem, šolanje
naročnikovega osebja in odprava napak v garancijskem roku za tri komplete turbinske opreme s pomožno strojno opremo, kot sledi:
– Kaplanova turbina – 3 kompleti,
– turbinski regulator – 3 kompleti,
– sistem hlajenja – 3 kompleti,
– sistem oskrbe s tehnološko vodo – 1
komplet,
– drenaža turbinskega pokrova – 3 kompleti,
– drenaža pretočnih traktov in strojnice
– 1 komplet,
– sistem stisnjenega zraka – 1 komplet,
– sistem odvoda oljnih par – 3 kompleti,
– rezervni deli – 1 komplet,
– ostala pomožna oprema (konstrukcije,
olje) – 1 komplet.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.

60 / 24. 6. 2005 /

4705

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: HE Blanca: izvedba modelskega
testa, izdelava tehnične dokumentacije, izdelava in dobava turbinske opreme, montaža,
zagonski preizkusi s pogodbenim poskusnim
obratovanjem, izvedba meritev izkoristka na
enem prototipu s strani institucije, ki jo odobri naročnik, šolanje naročnikovega osebja
in odprava napak v garancijskem roku za tri
komplete turbinske opreme s pomožno strojno opremo, kot sledi:
– Kaplanova turbina – 3 kompleti,
– turbinski regulator – 3 kompleti,
– sistem hlajenja – 3 kompleti,
– sistem oskrbe s tehnološko vodo – 1
komplet,
– drenaža turbinskega pokrova – 3 kompleti,
– drenaža pretočnih traktov in strojnice
– 1 komplet,
– sistem stisnjenega zraka – 1 komplet,
– sistem odvoda oljnih par – 3 kompleti,
– specialna orodja za montažo – 1 komplet,
– rezervni deli – 1 komplet,
– ostala pomožna oprema (konstrukcije,
olje) – 1 komplet.
Sklop 2: HE Krško: izdelava in dobava
turbinske opreme, montaža, zagonski preizkusi s pogodbenim poskusnim obratovanjem,
šolanje naročnikovega osebja in odprava napak v garancijskem roku za tri komplete turbinske opreme s pomožno strojno opremo,
kot sledi:
– Kaplanova turbina – 3 kompleti,
– turbinski regulator – 3 kompleti,
– sistem hlajenja – 3 kompleti,
– sistem oskrbe s tehnološko vodo – 1
komplet,
– drenaža turbinskega pokrova – 3 kompleti,
– drenaža pretočnih traktov in strojnice
– 1 komplet,
– sistem stisnjenega zraka – 1 komplet,
– sistem odvoda oljnih par – 3 kompleti,
– rezervni deli – 1 komplet,
– ostala pomožna oprema (konstrukcije,
olje) – 1 komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– HE Blanca: od podpisa pogodbe do
3. 4. 2009,
– HE Krško: od podpisa pogodbe do 3. 4.
2012.
Podrobnejši roki so podani v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti dve garanciji za resnost ponudbe, in sicer: garancijo v višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene za
HE Blanca in garancijo v višini najmanj 5%
skupne neto ponudbene cene za HE Krško.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo živil,
št. 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava živil,
in sicer po sklopih in podsklopih, navedenih v prilogi B. Podrobnejši opisi in količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: blago bo potrebno dobavljati na naslednje lokacije:
– Vrtec Rožle, kuhinja, Novi trg 26b,
Kamnik,
– Vrtec Tinkara, kuhinja, Klavčičeva 1,
Kamnik,
– Vrtec Pestrna, kuhinja, Groharjeva 1,
Kamnik,
– Vrtec Palček, kuhinja, Šmartno 13b,
Šmartno v Tuhinjski dolini.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 2.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 2.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in keksi.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in sadje.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2005.
Pogoji in način plačila:
– za domače ponudnike 168.000 SIT
(DDV je vključen) z nakazilom na TRR št.
04302-0001020424 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT T – HE Blanca in
HE Krško«;
– za tuje ponudnike 700 EUR (DDV je
vključen) z nakazilom na račun pri Nova
KBM d.d.: Swift Code: KBMASI2X, IBAN:
SI56045150001020424, pripisom »Tender
LOT T – Blanca HPP and Krsko HPP«.
Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo davčno
številko in natančen naslov.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899 do 8. 8. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski in angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe:
– za sklop 1: HE Blanca: 120 dni po roku
za oddajo ponudb;
– za sklop 2: HE Krško: 540 dni po roku
za oddajo ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pisno pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2005
ob 12.15; HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za skupni podvig
Ob-17637/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Kamnik, kontaktna oseba: Jelka Golob, Novi trg 26b, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. ++386/1/830-33-30, faks
++386/1/839-13-27, elektronska pošta:
group1.ljvvzam@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.

Stran

Stran
go.

4706 /

Št.

60 / 24. 6. 2005

2) Kratek opis: ostalo prehrambeno bla-

3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o možnosti
ogleda objektov za proizvodnjo in predelavo, skladiščnih ter prodajnih prostorov za
ponujene artikle.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01243-6030635413,
sklicna številka: 0607, za nakazila iz tujine
pa še naslednji podatki: SWIFT: LJBASI2X,
IBAN: SI56012436030635413. Od dneva
objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak delovnik
med 11. in 13. uro. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
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biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005
ob 14. uri; Vzgojno varstveni zavod Antona
Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
z izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če
v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno
dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo,
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za
izjavo, dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda, Kamnik
Ob-17642/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-7/2005-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava kuhinjskega inventarja in osnovnih
sredstev v ocenjeni vrednosti 10 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

Sklop št. 1
2) Kratek opis: termoport GN 1/1 z vložno posodo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: enoporcijski termoporti z
vložnimi posodami.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: drobni inventar.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: lupilec krompirja.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: pomivalni stroj – dvokošarni.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: RF miza (delovna površina v liniji).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
kuhinjskega inventarja in osnovnih sredstev
v ocenjeni vrednosti 10 mio SIT, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim, postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Kot ustrezna se štejejo dokazila iz
42. člena ZJN-1A.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-7/2005-B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 13.30; v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba
mora biti izročena naročniku v izvirniku in
eni kopiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana

o čemer ponudnik predloži potrdila s strani
principala za ponujeno blagovno znamko na
območju Slovenije, ki ne smejo biti starejša
od 30 dni.
Garancijska doba za osebne računalnike
mora biti 36 mesecev ali več (on site).
Ponudnik mora naročniku predložiti dokumente, ki dokazujejo in dodatno pojasnjujejo speciﬁkacijo ponujene opreme (izjemoma so lahko v angleškem jeziku).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-O-13/2005-B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudba mora biti izročena naročniku v
izvirniku in eni kopiji.
Razpisna dokumentacija bo objavljena
tudi na spletni strani www.psih-klinika.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-17643/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-13/2005-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava računalniške strojne in programske opreme v ocenjeni vrednosti 26
mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sklop A – strojna oprema.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
14 mio SIT.
Sklop št. 2

2) Kratek opis: sklop B – programska
oprema.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
12 mio SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
računalniške strojne in programske opreme
v ocenjeni vrednosti 26 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini
500.000 SIT na vsak ponujeni sklop;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 500.000 SIT za vsak
izbrani sklop do konca pogodbenega roka
za izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v šestih mesečnih obrokih brez obresti s
plačilnim rokom 60 dni, skladno z določili
pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za ponujene računalnike morata na območju Republike Slovenije obstajati vsaj še
dva pooblaščena zastopnika in serviserja za
garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje,

Stran

Ob-17686/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Videm, kontaktna oseba: Štefan Murko, Videm pri Ptuju 47,
2284 Videm pri Ptuju, Slovenija, tel.
02/761-94-12, faks 02/761-94-11, elektronska pošta: o-videmptuj.mb@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OŠJNVV 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Osnovna šola Videm pri Ptuju, Videm
pri Ptuju,
– podružnica Zg. Leskovec, Zgornji Leskovec,
– podružnica Sela, Lovrenc na Dravskem polju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh, pekovski izdelki in slaščičarski
izdelki,
4. sadje in zelenjava,
5. razno prehrambeno blago,
6. čistila in pripomočki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davč-
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nega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
en delavni dan;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01335-6030686195.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2005 do 12. ure,
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 13. 7. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 17. 6. 2005.
Osnovna šola Videm
Ob-17687/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih(GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje,
uradna odgovorna in kontaktna oseba: ravnateljica Irena Robič, tel./faks 01/89-51-732,
e-pošta: irena.robic@guest.arnes.si
I.2) Naslov, kjer je možno dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1. in Stanka
Malnar, organizator prehrane in ZHR, tel.
01/89-54-761, gsm 041/798-185, e-pošta:
stanka.malnar@guesr.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je možno dobiti, oziroma
naročiti razpisno dokumentacijo: Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje, pri
Stanki Malnar, tel./faks, e-pošta: isto kot pod
I.2. Dvig dokumentacije je možen v vsak
delovni dan med 8. in 12. uro ob predložitvi
dokazila o vplačilu razpisne dokumentacije
ali po pošti.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno
osebno oddati ali poslati po pošti/priporočeno/ponudbe: Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje.

va.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra-

II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija oziroma kraj dobave ali
izvedbe: Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3,
1330 Kočevje.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da, in sicer:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. ribe,
4. jajca,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. konzervirana živila,
7. ostalo prehrambeno blago,
8. sveža zelenjava in sadje,
9. zamrznjena zelenjava in sadje,
10. kruh, pekovski izdelki in slaščičarsko
pecivo,
11. žita, testenine in mlevski izdelki,
12. zamrznjeni izdelki iz testa.
Obseg in količina sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo sprejemale variantne
ponudbe: ne.
II.2.1) Celotna količina in obseg: prehrambeno blago po sklopih: glej razpisno
dokumentacijo.
II.2) Trajanje javnega naročila in rok za
zaključek: 20. 9. 2005 do 20. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo za resnost ponudbe
in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS v tekočem letu, če bo naročnik
to zahteval.
III.1.3) Pravna oblika, ki ji mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, ki jim je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranimi
ponudniki sklenil okvirni sporazum o dobavi
blaga za obdobje 12 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi statusa izvajalca,
dobavitelja blaga, ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomsko ﬁnančnih in tehničnih
sposobnostih: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi kakega drugega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali kak drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi
izredna uprava, ali če je uveden katerokoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri
ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice tožbe
že izbrisane,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa,

60 / 24. 6. 2005 /

4709

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– da je v zadnjih treh letih oskrboval najmanj 10 javnih oziroma proračunskih zavodov iz naslova predmeta javnega naročila,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa, na katerega se prijavlja,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco skladišče – razloženo in da je odzivni čas najmanj 1 delovni
dan,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni
živil – Haccp sistem – Ur. l. RS, št. 60/02,
104/03 in upošteva druge predpise o higieni
in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji
in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili – Ur. l. RS, št.
52/00, 42/00,
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa/da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti
blaga, rokov dobav inp.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev blaga, ki bodo povabljeni k oddaji blaga, ki jim bo
dodeljena sposobnost in s katerim bo sklenjen
okvirni sporazum: najmanj eden in več.
IV.2) Merilo za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno, rok plačila, število referenc, lastno proizvodnjo in to
v vrstnem redu od najugodnejšega do manj
ugodnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: plačilo 15.000 SIT na račun:
01248-6030635653; sklic na JR-prehrambeno blago.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav oziroma
ponudb: 25. julij 2005 do 10. ure. Rok za prevzem razpisne dokumentacije: 25. julij 2005
do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ponudbe: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe: 60 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 22. avgusta 2005 ob 9. uri v
prostori Vrtca Kočevje, Cesta na stadion 3,
1330 Kočevje.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo kasnejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Vrtec Kočevje

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
opreme iz sklopa 1 je: 20 sistemov za prepoznavo registrskih tablic (ANPR), količina
opreme iz sklopa 2 je: 7 kosov mobilnih
termovizij, 9 kosov ročnih termovizij in 56
kosov baterij za ročne termovizije. Naročnik
si pridržuje pravico do spremembe količin
za posamezen sklop, glede na prioriteto,
ceno in razpoložljiva proračunska sredstva.
količine posamezne opreme po posameznih
sklopih so podrobneje podane v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe; izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo
pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o zagotavljanju ustreznega števila kadrov, in sicer usposobljenih strokovnih delavcev – serviserjev
za področje vzdrževanja ponujene opreme;
izjava ponudnika o zagotavljanju originalnih
rezervnih delov za vso ponujeno opremo;
tehnična dokumentacija ponujene opreme in
izpis iz Microsoft Windows Catalog.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 058-0016807 z dne
17. 6. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-100/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43010005,

Ob-17712/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
sistemov za prepoznavo registrskih tablic
(ANPR), mobilnih in ročnih termovizij ter baterij za ročne termovizije, št. 430-100/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava in
montaža sistemov za prepoznavo registrskih tablic (ANPR), mobilnih in ročnih
termovizij ter baterij za ročne termovizije
ter izvedba usposabljanje za predmetno
opremo. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave in montaže
opreme, ki je predmet javnega razpisa za
sklop 1 so lokacije naročnika, in sicer: Mejni
prehod (MP) Bistrica ob Sotli, MP Dobovec,
MP Sečovlje, MP Dragonja, MP Sočerga,
MP Podgorje, MP Petrina, MP Zavrč, MP
Gruškovje, MP Središče ob Dravi, MP Meje,
MP Petišovci, MP Metlika, MP Vinica, MP
Starod, MP Jelšane, MP Babno polje in
Policijska uprava Ljubljana, za sklop 2 pa
lokacija naročnika Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Lokacija izvedbe usposabljanja je lokacija,
ki jo zagotovi ponudnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: sklop 1 – dobava sistemov za prepoznavo registrskih tablic
(ANPR); predmet naročila je dobava in
montaža opreme ter izvedba usposabljanja za predmetno opremo. Podrobnejši opis
predmeta naročila je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: količina opreme je:
20 sistemov za prepoznavo registrskih tablic
(ANPR). Opis in količine posamezne opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: sklop 2 – dobava mobilnih in ročnih termovizij ter baterij za ročne
termovizije; predmet naročila je dobava in
montaža opreme ter izvedba usposabljanja za predmetno opremo. Podrobnejši opis
predmeta naročila je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: količina opreme 7
kosov mobilnih termovizij, 9 kosov ročnih
termovizij in 56 kosov baterij za ročne termovizije. Opis in količine posamezne opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
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za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
Swift Code BSLJSI2X. Od dneva objave do
zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo
poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: 2001 nacionalni
PHARE program – soﬁnanciranje in Schengenski izvedbeni načrt – PSF0525.
VI.4) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): najkasnejši rok
za dobavo in montažo opreme ter izvedbo
usposabljanja za sklop 1 je 9 mesecev od
obojestranskega podpisa pogodbe, in sicer
za vse sklope, za sklop 2 pa je najkasnejši
rok za dobavo, montažo opreme in izvedbo
usposabljanja 5 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Ob-17725/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ek.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-62, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-253, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-253,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava blaga po sklopih:
1. sklop: računalniki osebni in prenosni,
2. sklop: strežniki,
3. sklop: monitorji,
4. sklop: tiskalniki,
5. sklop: programska oprema – licence,
6. sklop: projektor,
7. sklop: CD zapisovalniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: računalniki osebni – 12 kom. in
prenosni – 13 kom.,
2. sklop: strežniki – 10 kom.,
3. sklop: monitorji – 32 kom.,
4. sklop: tiskalniki 16 kom.,
5. sklop: programska oprema – licence
– 15 kom.,
6. sklop: projektor – 1 kom.,
7. sklop: CD zapisovalniki - 3 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 6. 2005 in/ali konec
31. 10. 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2005.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 8. 2005 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2005
ob 9. uri; Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija – kontaktna oseba: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si, tel.
02/45-00-253.
Javna naročila – kontaktna oseba: Zdenka
Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzv-mb.si,
tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-17736/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič Klarič, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-63-14, faks
+386/1/369-63-19,
elektronska
pošta:
vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba:
Vesna Zupančič Klarič, Prežihova 4, Finančna služba, II. nadstropje, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-63-14,
faks +386/1/369-63-19, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p. p.
644 (osebno: Župančičeva 3, glavna pisarna, pritličje), 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-63-14.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava in dobava tobačnih znamk.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in dobava tobačnih znamk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava tobačnih znamk se
bo vršila na lokaciji: Uprava RS za javna plačila, Urad Ljubljana, Dunajska 25, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.40.00.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 22.22.11. Nove znamke;
kolki, čeki, bankovci ipd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
560,000.000 kosov tobačnih znamk.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.

60 / 24. 6. 2005 /

4711

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija prvovrstne banke za
resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT,
– izjava prvovrstne banke, da bo ponudniku (naročniku garancije), v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši, izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbe
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval izvršene dobave izvajalcu na
podlagi izstavljenih računov, s priloženo potrjeno dobavnico s strani Uprave za javna
plačila RS na podlagi pisno naročenih količin, 30. dan po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti: izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji,
– ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben,
– ponudnik mora izkazati dobro opravljanje sorodnih vrst dobav (kot npr. znamke,
kolki, čeki, bankovci ipd.) v višini 100 mio
SIT, za katere je sklenil pogodbe od leta
2002,
– ponudnik mora navesti podatke o izvajalcih, ki bodo sodelovali pri izvedbi – poimenski seznam z njihovimi relevantnimi delovnimi izkušnjami,
– ponudnik mora imeti brezhiben varnostni sistem,
– ponudnik mora opisati in dokumentirati
potek in zaščito proizvodnje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo o vpisu v register samo-

znamk (dokument: 7. vrsta in opis blaga, ki
je predmet javnega naročila) je označena s
stopnjo tajnosti interno, zato je za prevzem
speciﬁkacije potrebno izpolniti obrazec za
dvig tehničnih speciﬁkacij, ki je na voljo na
spletni strani ministrstva poleg razpisne dokumentacije. Tehnično speciﬁkacijo je možno
dvigniti le osebno z izpolnjenim obrazcem.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in člani komisije naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 10.15, Ministrstvo za ﬁnance, Prežihova
4, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance

stojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika – za ﬁzične osebe
(samostojni podjetnik, posameznik),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (za pravne osebe – gospodarske
družbe), samostojni podjetniki predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov
posameznikov pri izpostavi Davčnega urada. Potrdilo mora izkazovati zadnje stanje
ponudnika, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri
državi ima sedež, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika,
– potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora
imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste
dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki
Sloveniji,
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004 – za pravne osebe (gospodarske družbe) oziroma davčna napoved za leto 2004,
potrjena s strani pristojne izpostave DURS
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik),
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri reference, potrjene s strani naročnikov z navedbo sorodnih vrst dobav (kot npr.
znamke, kolki, čeki, bankovci ipd.) v višini
100 mio SIT, za katere je sklenil pogodbe
od leta 2002,
– podatki o izvajalcih, ki bodo sodelovali
pri izvedbi – poimenski seznam z njihovimi
relevantnimi delovnimi izkušnjami,
– izjava ponudnika o brezhibnosti varnostnega sistema skupaj z ustreznimi dokazili o brezhibnosti le-tega,
– opis in dokumentiranje poteka in zaščite proizvodnje,
– izjave iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-16786/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-13/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo tobačnih znamk je mogoče dobiti
na spletni strani ministrstva http://www.gov.
si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm ali jo dvigniti na
naslovu naročnika vsak delovni dan med 9.
in 14. uro. Tehnična speciﬁkacija tobačnih
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Št. 143/05
Ob-17828/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144,
2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-40-00, faks 02/870-40-20, elektronska pošta: grup7.sgcudvs@guest.arnes.si.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe, prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. JR-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sukcesivna dobava v
kurilnice CUDV Črna na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določen
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če jih
bo naročnik zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni po izstavljenem računu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
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– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zaradi ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če je ponudnik
registriran pri davčnem uradu in ni vpisan v
sodni register,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik v zadnjih petih letih ni
vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, ki so natančno določene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 80 točk,
– referenca – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumenta določil naročnik: JR–1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2005, cena
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št.: 01100-6030269843, odprt
na Uradu za javne prihodke Radlje, pri čemer
navedite namen plačila: razpis kurilno olje.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno na naslovu naročnika ali pošljete pisni zahtevek na naslov naročnika ali
na faks 02/870-40-20, pri čemer je potrebno priložiti dokazilo o plačilu, vaš naslov in
davčno številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejem ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom
zastopanja.
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IV.3.7.2) Datum, čas, kraj: 25. 7. 2005 ob
10. uri na naslovu naročnika v zbornici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 10. 6. 2005.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Št. 1850/05
Ob-17831/05
Ali je to javni naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje, tel.
03/42-578-50, faks 03/41-40-23, kontaktna
oseba: Hermina Šket Matko, elektronska
pošta: cvd.golovec@cvd-golovec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je mogoče ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov, po posameznih sklopih:
1. sklop: živilski proizvodi in živila,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: sadje in zelenjava,
4. sklop: jajca,
5. sklop: perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa,
6. sklop: goveje in telečje meso,
7. sklop: svinjsko meso,
8. sklop: mesni izdelki,
9. sklop: kunčje meso.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– CVD Golovec Celje, Na Golovcu 2,
3000 Celje,
– Enota Hudinja, Zgornja Hudinja 74,
3000 Celje,
– Enota Hudinja, Dobojska 47, 3000 Celje,
– Enota Babno 20a, 3000 Celje,
– Enota Cesta na Ostrožno 101, 3000
Celje,
in druge lokacije do 5 km od CVD Golovec, Na Golovcu 2, Celje,
– Enota Radeče Ul. OF 8, 1433 Radeče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina in obseg: za eno
leto;
1. sklop: živilski proizvodi in živila,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: sadje in zelenjava,
4. sklop: jajca,
5. sklop: perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa,
6. sklop: goveje in telečje meso,
7. sklop: svinjsko meso,
8. sklop: mesni izdelki,
9. sklop: kunčje meso.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2005 in/ali konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
blaga se izvaja mesečno, 30 dni po prejemu
in potrditvi računa, izdanega do 5. v mesecu
za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti
odgovorne osebe za vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija pri sodišču (ali občini oziroma DURS) - izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni (priglasitveni list za s.p.);
2. odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če to zahtevajo predpisi);
3. dokazilo, da ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije, ki ni starejše od 30 dni;
4. dokazilo, da ni bil ali da ni v postopku
zaradi kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s
poslovanjem, ki ni starejše kot 30 dni (Ministrstvo za pravosodje).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, ki ni starejše
kot 30 dni;
2. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen do 5. v mesecu za pretekli mesec;
3. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje iz razpisne dokumentacije, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse fotokopije ustrezajo
originalom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo, da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga;
2. izjavo, da bo dobavljal blago na vse
lokacije, ki jih je naročnik navedel;
3. izjavo, da bo odzivni dan največ en
delovni dan;
4. izjavo, da ima organiziran nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih izdelkov, v proizvodnji in prometu,
oziroma, da ravna pri svojem delu v skladu
s standardom HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1 spodaj navedena merila:
1. cena – 50 točk,
2. raznovrstnost ponudbe – 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – 20 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2005 do 10. ure.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun 01100-6030269746 pri UJP
Žalec s pripisom za namen JN-1/2005 razpisna dokumentacija in predložiti dokazilo
o vplačilu.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 1. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2005 ob
10.20, CVD Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje (v zbornici).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo poslano:
15. 6. 2005.
Center za varstvo in delo Golovec

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa: 01201-6030633203.
IV. 3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2005 do 9. ure,
razpisno dokumentacijo lahko interesenti
dvignejo v tajništvu vrtca med 9. in 11. uro.
Dokumentacije po pošti ne bomo pošiljali.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Otroški vrtec Ajdovščina

Št. 252/2005
Ob-17834/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1. Uradno ime in naslov naročnika: Otroški vrtec Ajdovščina, kontaktna oseba: Meri
Uršič, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/368-13-40, faks 05/368-13-40,
elektronska pošta: ov.ajdovscina@siol.net.
I.2. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3. Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4. Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5. Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNV-3/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago, čistila ter pisarniški
in didaktični material.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave: Otroški vrtec
Ajdovščina, Ob Hublju 1, 5270 Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. sadje sveže, suho, sveža zelenjava,
suhe stročnice,
2. zamrznjena zelenjava in sadje,
3. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
4. mlevski izdelki, testenine in žita,
5. meso in mesni izdelki,
6. sveže perutninsko meso in perutninski
izdelki,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sokovi, sirupi,
10. ribe, konzervirane ribe,
11. zmrznjeni izdelki iz testa,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. čistila,
14. pisarniški in didaktični material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podpisana bianco menica.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih
pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprte TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
v skladu z dogovorom;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevano letno
količino blaga;
– izjavo, da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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Ob-17838/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Valjavec,
Pristavška 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-13-00, faks 04/597-13-20, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič d.o.o., kontaktni osebi: Janez Perko, Janez Rotar, Pristavška 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-13-00, faks 04/597-13-20, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič d.o.o., kontaktna oseba: Metka
Kočar, Pristavška 31, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/597-13-00, faks 04/597-13-20, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič d.o.o., kontaktna oseba: Metka Kočar,
Pristavška 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-13-00, faks 04/597-13-20, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev instalacijskega materiala za vodovod in kanalizacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržič.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 41.000 (NACE).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
Izbira dobaviteljev instalacijskega materiala za vodovod in kanalizacijo, ki obsega
sklope blaga:
A) ﬁtingi do 2”;
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B) vodovodne cevi od DN 22 do DN 110
(PEHD 12,5 bar);
C) vodovodne cevi duktil od DN 80 do
DN 400 (vključno z VITR tesnilom);
D) polnostenske PVC kanalizacijske cevi
SN 8 od DN 50 do DN 600;
E) drenažne cevi: raudril od DN75 do
300 mm in ﬂeksibilne cevi od DN 75 do DN
200 mm;
F) jaški iz umetnih snovi za javno kanalizacijo premera 60, 80 in 100 cm, globine
od 0,8 do 4 m, s konusnim nastavkom za
pokrov ø 600 mm.;
G) LTŽ rešetke 40x40 cm (navadne in
s sifonsko zaporo) in pokrovi za jaške z
vgrajenim tečajem, zaklepom in protihrupnim vložkom (125, 250 in 400 kN, okrogli za
kanalizacijo ø 600 mm in kvadratni 600x600
mm za vodovod).
Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je 30,000.000 SIT.
Podrobnejša speciﬁkacija s količinami je
navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni od dne izdaje fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in ﬁnančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
z osebjem potrebnim za izvedbo naročila,
da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, da ima poravnane vse
zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, izjava o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila:
Opraviti osebni prevzem, oziroma poslati
pisni zahtevek, ki mora vsebovati polni naslov prevzemnika razpisne dokumentacije in
ime kontaktne osebe. Zahtevek je potrebno
poslati na naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič d.o.o., Pristavška 31, 4290
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Tržič, faks 04/597-13-20 ali e-mail: komunala@jpk-trzic.si.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije v elektronski obliki preko e-maila
je prevzem brezplačen. V primeru posredovanja razpisne dokumentacije v obliki tiskovine je potrebno plačati materialne stroške na TRR Komunalno podjetje Tržič št.
07000-0000001933 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj, pri čemer navedite namen plačila:
»plačilo razpisne dokumentacije – izbira dobavitelja instalacijskega materiala za vodovod in kanalizacijo.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005 in/ali 98 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 12. uri; Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič d.o.o., Pristavška 31 Tržič, sejna
soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2005.
Javno podjetje
Komunalno podjetje Tržič d.o.o.
Sp 3/2005-6/2005
Ob-17846/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/366-42-50, faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in garancijsko vzdrževanje strežniške in aktivne opreme ter sistema za
neprekinjeno napajanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis:
– regionalni
strežniški
sistem
A
(22 kosov),
– regionalni
strežniški
sistem
B
(2 kosa),
– regionalni
strežniški
sistem
C
(6 kosov),
– centralni strežniški sistem (2 kosa),
– diskovno polje (1 kos),
– sistem za izdelavo varnostnih kopij B
(1 kos),

– sistem za izdelavo varnostnih kopij A
(10 kosov).
Sklop št. 02
2) Kratek opis:
– centralno GigaEthernet stikalo 24 x
10/100/1000Base-T (1 kos),
– centralno GigaEthernet stikalo 12
x 10/100/1000Base-T, 3 x 1000Base-SX
(1 kos),
– pristopno stikalo 48 x 10/100Base-TX,
1 x 1000Base-SX (3 kosi),
– pristopno stikalo 48 x 10/100Base-TX,
1 x 1000Base-T (3 kosi),
– pristopno stikalo 24 x 10/100Base-TX,
1 x 1000Base-SX (1 kos),
– pristopno stikalo 24 x 10/100Base-TX, 1
x 1000Base-SX in 1 x 1000Base-T (1 kos),
– stikalo za manjša omrežja 48 x
10/100Base-TX, 1 x 1000Base-T (30 kosov),
– pretvorniki UTP/FO 10/100Base-TX na
100Base FX (30 kosov).
Sklop št. 03
2) Kratek opis: sistem neprekinjenega
napajanja – UPS (3 kosi).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku 500.000
SIT, ki mora veljati do 10. 10. 2005. Izbran
ponudnik bo moral naročniku izročiti menico
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
menico za dobro izvedbo garancijskih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene
vrednosti. V primeru, če skupna vrednost
posla posameznega naročnika presega
30,000.000 SIT, bo moral izročiti bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za dobro izvedbo garancijskih obveznosti v višini 10%
skupne pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga
oziroma prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. da ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki
ne smejo sodelovati in naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije ni dovolila, da
bi sodeloval s ponudnikom, v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam;
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7. da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini;
8. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
9. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika oziroma nezanesljivost pri poslovanju;
10. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa;
11. kakovost ponudnika: ponudnik mora
imeti certiﬁkat kakovosti ISO 9001/2000
oziroma drug ustrezen certiﬁkat, ki ga izda
pristojni organ druge države članice EU ali
drug dokaz o enakovrednem sistemu za zagotavljanje kakovosti;
12. da zagotavlja dostop do rezervnih in
nadomestnih delov vsaj še 5 let od zadnje
dobave opreme;
13. reference ponudnika: ponudnik mora
s potrdilom o uspešno opravljenih dobavah
(potrjena referenca) izkazati, da je na podlagi najmanj dveh sklenjenih pogodb v zadnjih 2 letih pred oddajo ponudbe za dobavo in vzdrževanje ponujene ali primerljive
(istovrstne) opreme v podobnem obsegu za
vsak ponujen sklop;
14. garancijski rok: 36 mesecev od datuma dobave;
15. skladnost opreme s tehničnimi speciﬁkacijami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: odkupnine ni.
Razpisna dokumentacija je na voljo v pisni
obliki v tajništvu naročnika, soba 11. Na pisno zahtevo ponudnika jo je mogoče dobiti
tudi preko elektronske pošte.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 12. uri; Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Tavčarjeva 9, Ljubljana, podstrešje sodne stavbe – soba 14.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko

Št.
Ob-17858/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Marija Vrhovnik Čas, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenije, tel.
02/870-55-34, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: marija.vrhovnik@ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Opis/predmet javnega naročila:
starejša, vseljiva, nezasedena stanovanja
v Občini Ravne na Koroškem za potrebe
upravičencev uvrščenih na prednostno
listo za dodelitev neproﬁtnih stanovanj
v najem.
II.1.4) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ravne na Koroškem.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Posamezni sklop je lahko eno stanovanje.
II.1.6) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: starejša, vseljiva, nezasedena stanovanja v Občini Ravne na Koroškem za potrebe upravičencev uvrščenih na prednostno listo za
dodelitev neproﬁtnih stanovanj v najem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: od oddaje naročila do 31. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe 30 dni po
notarsko overjenem podpisu pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: skladno s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s pogoji
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 11. 7. 2005.
IV.3.4) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV 3.6) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.6.1) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
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IV.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-17866/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za investicije,
soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks 01/478-69-58,
elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava in montaža 18
kosov operacijskih miz.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža 18 kosov operacijskih
miz s pripadajočo opremo, en kos prelagalne mize ter en kos dekontaminacijske
komore. Natančen popis blaga in količin je
razviden iz tehničnih speciﬁkacij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica
Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.22.30-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in montaža 18 kosov operacijskih miz
s pripadajočo opremo, en kos prelagalne
mize ter en kos dekontaminacijske komore.
Sklop: Splošna bolnišnica Murska Sobota:
1. sklop: Splošna bolnišnica Novo mesto,
2. sklop: Splošna bolnišnica Izola,
3. sklop: Splošna bolnišnica Maribor in
4. sklop: Onkološki inštitut Ljubljana.
Natančen popis blaga in količin po sklopih je razviden iz tehničnih speciﬁkacij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– bančno garancijo za dobro izvedbo posla,
– bančno garancijo za dobro izvedbo posla po 5. členu Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov,
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni od dneva prejema in potrditve
listine, ki je podlaga za izplačilo, v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna ZIPRS za
leto 2004 in 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, točki: 1, 2 in 3 ter
četrti odstavek točke 1 in 2 – ZJN-1-UPB1.
Pod točko 2. iz prvega odstavka
42. člena, mora ponudnik, ki ponuja medi-
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cinske pripomočke, predložiti potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki
pri Agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in uspeha za zadnja 3
leta, če ni zavezan k revidiranju;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi
ponudnika v bonitetni razred;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a) f) in g) ZJN-1-UPB1:
Ponudnik dokazuje s seznamom najvažnejših opravljenih dobav in montaž medicinskih pripomočkov od 25. 7. 2002 dalje, z navedbo vrste dobav in časa dobav, vrednosti
pogodb in navedbo naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: številka: obvestila v Ur. l. RS,
št. 54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15754/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2005 do
12. ure; od ponedeljka do petka, od 9. do
12. ure na Ministrstvu za zdravje; Štefanova
5, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 10. 2005 in/ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani – odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 13. uri; velika sejna soba, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Št. 19/2005
Ob-17955/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Ptuj, kontaktni osebi: Bernarda Kozel in Dejan Dokl, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/780-73-00, faks 02/771-45-31, elektronska pošta: du.ptuj@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup trenažerjev za ﬁzikalno rehabilitacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Ptuj,
Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: št. trenažerjev: 35.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 17. 8. 2005 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje
pristojnega organa ali lastno izjavo, da po
posebnem zakonu tako dovoljenje ni predpisano,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, šteto od datuma oddaje
ponudbe,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima ponudnik svoj sedež-potrdilo sodišča oziroma drugega pristojnega organa, če
ponudnik ni registriran pri sodišču,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane – potrdilo Ministrstva za
pravosodje,

– da ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa – BON obrazci ali
potrdilo banke iz katerega je razvidno, da ni
imel blokiranega računa,
– da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 126 z dne 26. 11. 2004, Ob-32176/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena ponudbe – 70%,
– tehnične lastnosti – 20%,
– garancija – 5%,
– certiﬁkat ustreznosti – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 7. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: UJP Slovenska
Bistrica: 01100-6030268097.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005, do 12. ure,
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005 ob
13. uri, v prostorih Doma upokojencev Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Bernarda Kozel (splošni del), Dejan Dokl (tehnični del).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2005.
Dom upokojencev Ptuj

Gradnje
Št. 2248/05

Ob-17603/05
Podaljšanje roka

V javnem razpisu gradnje »dozidava
obstoječega poslovnega objekta v Novem
mestu, na zemljišču parc. št. 666/1, k.o.
Kandija«, objavljenem v Uradnem listu RS,
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št. 52 z dne 27. 5. 2005, Ob-14416/05, se
spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti je mogoče do 4. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005, do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 7. 2005, ob 10. uri, Novo mesto,
Šmihelska cesta 14.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

– predložitev BON 1 in BON 2 ali BON 3
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta ni bil
v preteklih 6 mesecih blokiran. Ponudnikov
skupni promet mora znašati v letu 2004 vsaj
300 mio SIT,
– predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 10. 9. 2005,
– predložitev pisne izjave ponudnika, o
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbenih del,
– predložitev pisne izjave ponudnika, o
predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti pogodbenih del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih petih letih izvedel vsaj
tri investicije na podobnih objektih (objekti
družbenega standarda) in ima potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu (vrednost
posameznega objekta brez DDV mora znašati najmanj 200 mio SIT),
– seznam izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in ostalih delavcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 36 z dne 8. 4.
2005, Ob-9613/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64000-0012/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR Občine Sevnica pri UJP, št. 01310-0100008286,
model 00, sklic 6412.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 7. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Občina Sevnica

Ob-17835/05
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo GOI del
na objektu: Rektorat Univerze na Primorskem in Fakulteta za humanistične študije
v Kopru, Univerze na Primorskem, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58 z dne
17. 6. 2005, Ob-16984/05, se IV.3.2) točka
pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoj za pridobitev razpisne dokumentacije: cena: 40.000 SIT (vključno z
DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na podračun pri UJP 01100-6000001866. Prevzem
dokumentacije na podlagi predložitve dokazila o plačilu razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo bo mogoče prevzeti
na naslovu naročnika od torka, 21. 6. 2005
od 10. ure. Po tem datumu bo možno dokumentacijo prevzemati od ponedeljka do
petka med 10. in 13. uro.
Uredništvo
Št. 351-3/2005

Ob-17827/05
Dopolnitev

Rok za oddajo ponudb za javno naročilo
velike vrednosti za izgradnjo severne obvoznice v Kopru z vsemi pripadajočimi komunalnimi napravami, JNVV-G-1/2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne
11. 3. 2005, Ob-6865/05, dopolnitev v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8280/05 in dopolnitev v Uradnem listu
RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15767/05, je
torek, 5. 7. 2005 do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v sprejemno pisarno Mestne
občine Koper, pritličje desno, ali po pošti na
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper.
Javno odpiranje ponudb za javno naročilo velike vrednosti za izgradnjo severne
obvoznice v Kopru z vsemi pripadajočimi komunalnimi napravami, JNVV-G-1/2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne
11. 3. 2005, Ob-6865/05, dopolnitev v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8280/05 in dopolnitev v Uradnem listu
RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15767/05,
bo dne 5. 7. 2005 ob 10. uri v prostorih
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper,
sejna soba, pritličje levo.
Mestna občina Koper
Ob-17411/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Darja Lekše, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-214, 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, elektronska pošta: darja.
lekse@obcina-sevnica.si, internetni naslov:
www.obcina-sevnica.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: izgradnja športnega doma TVD Partizan (GOI dela), št.
64000-0012/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: novogradnja športnega doma in nadomestna gradnja športnega igrišča za rokomet,
objekt je tlorisnih dim. 23,96 m x 33,54 m
+ 18,29 m x 26,09 m + nadstrešek 24,0 m
x 2,43 m. Etažnost objekta je pritličje na
delu šport. Dvorane in pritličje + nadstropje na delu pomožnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: športno – rekreacijski kompleks ob bazenu v Sevnici.
Šifra NUTS: 500; 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del po
popisu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo pričela izvajati takoj
po podpisu pogodbe oziroma predvidoma
1. 9. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev; začetek 1. 9. 2005
in/ali konec 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 10. 9.
2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe (po vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih situacijah, rok plačila 60 dni od
potrditve situacije, ostali pogoji navedeni v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba, ki natančno opredeljuje odgovornost vseh sodelujočih ponudnikov
pri izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima ustrezno registracijo za zahtevano izvedbo del,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali podkupovanjem ali da zaradi
storitve takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
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Ob-17412/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktne osebe: Ivan Kenda,
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Aleš Škorjanc in Jože Štok, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-133
ali 01/83-18-132, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: ivan.kenda@kamnik.si, ales.
skorjanc@kamnik.si, internetni naslov: www.
kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Aleksandra Fincinger, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-118,
faks 01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivan Kenda,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-133, faks 01/83-18-119.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija križišča Ljubljanska cesta–Kranjska cesta v Kamniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: križišče Ljubljanske ceste
s Kranjsko cesto v Kamniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vključno z vsemi sklopi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2005 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik je lahko pravna oseba, registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
z zahtevanimi referencami.
Naročniku je potrebno predložiti potrjene
pozitivne reference za obdobje 2001-2004.
Če je ponudnik v tem obdobju izvajal
dela za Občine Kamnik, mora predložiti tudi
potrjene reference naročnika za ta dela.
Če ponudnik zahtevanih referenc ne bo
predložil, bo izločen iz postopka.
Dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register, oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi.
Potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
BON 1 in BON 2.
Potrdilo o solventnosti ponudnika.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. ponudbena cena – 90%,
2. dodaten garancijski rok – 2%/leto.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 7. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: račun Občine
Kamnik: 01243 – 0100002257, odprt pri
Banki Slovenije, z navedbo: ''RD – rekonstrukcija križišča Ljubljanska cesta–Kranjska cesta v Kamniku''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 10. uri; Kamnik, sejna soba 17/P.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Občina Kamnik
Ob-17414/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno
dejavnost, kontaktna oseba: Tomaž Brate,
Mestni trg 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-46-00, faks 01/306-46-02, elektronska pošta: tomaz.brate@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, kontaktna oseba: Tomaž Brate, Mestni trg 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-46-00, faks 01/306-46-02, elektronska pošta: tomaz.brate@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, kontaktna oseba: Tomaž
Brate, Mestni trg 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-46-00, faks 01/306-46-02.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 05/321324.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija Jakopičeve galerije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slovenska 9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija Jakopičeve galerije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: bodisi: 80 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT;

– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo
izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in
pooblaščenega predstavnika naročnikov, in
sicer: v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij, ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
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Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka.
Tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-45.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti
iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Terminski plan izvedbe del:
– ponudnik mora pripraviti terminski
plan izvedbe, prikazan v delovnih dnevih do
dokončanja vseh pogodbenih del,
– rok za dokončanje pogodbenih del
je 105 koledarskih dni po podpisu pogodbe
in uvedbi v delo.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 1. 10. 2005 ali 90 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost,
Mestni trg 15, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-17415/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana-si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za ﬁnance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za ﬁnance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-33, faks 01/306-44-07,
elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/321015.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela v kleti in obnova klančine za
invalide Zdravstveni dom Bežigrad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Bežigrad,
Ljubljana, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 105 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od vrednosti
pogodbe ob primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu.
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– Tabele:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
– tabela struktura cene,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili s
strokovnimi življenjepisi in kopijami strokovnih izpitov,
– tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
– izjava zavarovalnice.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o gospodarskih družbah,
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
– posebne gradbene uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena 80,
2. garancijski rok 10,
3. reference 10.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-206/2005-11.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije
Naročnik si pridržuje pravico uporabe 89.
člena ZJN-1.
V primeru, da bo najugodnejši ponudnik uvrščen na seznam poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročnik ne sme poslovati, bo naročnik od Komisije za preprečevanje
korupcije zahteval dovoljenje za poslovanje z
najugodnejšim ponudnikom. V primeru, da komisija ne bo dala dovoljenja za sodelovanje,
bo naročnik ponudbo ponudnika zavrnil.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-17416/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zalivanje reg in razpok na območju Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RSC – hitre, glavne in
regionalne ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da;
– sklop št. 1: območje 1 (Celje);
– sklop št. 2: območje 2 (Nova Gorica);
– sklop št. 3: območje 3 (Koper);
– sklop št. 4: območje 4 (Kranj);
– sklop št. 5: območje 5 (Ljubljana);
– sklop št. 6: območje 6 (Maribor);
– sklop št. 7: območje 7 (Murska Sobota);
– sklop št. 8 Območje 8 (Novo mesto);
– sklop št. 9 Območje 9 (Ptuj).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal

davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro-
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ški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 7. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
141,284.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
501,486.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-17417/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija po zimi poškodovanih vozišč
na območju Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RSC – hitre, glavne in
regionalne ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da;
– sklop št. 1: območje 1 (Celje);
– sklop št. 2: območje 2 (Nova Gorica);
– sklop št. 3: območje 3 (Koper);
– sklop št. 4: območje 4 (Kranj);
– sklop št. 5: območje 5 (Ljubljana);
– sklop št. 6: območje 6 (Maribor);
– sklop št. 7: območje 7 (Murska Sobota);
– sklop št. 8: območje 8 (Novo mesto);
– sklop št. 9: območje 9 (Ptuj).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
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Ob-17418/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Januša Tanko, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-223, faks
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00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
janusa.tanko@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-78.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
regulacija Medije – na območju prestavitve regionalne ceste skozi Zagorje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zagorje ob Savi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,515.000 SIT in veljavnostjo najmanj
150 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS, in sicer iz sredstev MOP in
MP-DRSC in poravnava plačila v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena
cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
2.1.2 da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost
2.2.1. Povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v
višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe
(z DDV).
2.2.2. Transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran.
2.2.3. Ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku.
2.2.4. Ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3 Tehnične zmogljivosti
2.3.1. Ponudnik mora zagotoviti vrtalno
garnituro za izvedbo mikropilotne stene in
mehanizacijo za izvedbo vodogradbenih in
cestogradbenih del.
2.4 Kadrovske zmogljivosti
2.4.1. Zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila,
kar je opredeljeno v 2.5.1 točki, v obdobju
zadnjih 5 let.
2.5. Reference
2.5.1.
· Ponudnik je v obdobju zadnjih pet let
pred objavo tega naročila izvedel najmanj
en istovrsten posel kot je del predmeta tega
naročila, to je:
– izgradnja AB obrežnih zido v višine nad
5 m in
– ureditev struge na vodotoku širine dna
nad 10 m
v skupni vrednosti vsaj 50,000.000 SIT
in
· Ponudnik ali podizvajalec je v obdobju
zadnjih pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel kot je del
predmeta tega naročila, to je:
– izdelava mikropilotnih sten
v skupni vrednosti vsaj 6,000.000 SIT.
2.5.2. Podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).

2.6. Drugi naročnikovi pogoji
2.6.1. Zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila.
2.6.2. Ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
2.6.3. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
2.6.4. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
2.1.2 Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije.
2.1.3 Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
2.1.4 Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno).
2.1.5 Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobnosti, skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali Potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja
(samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot
50 milijonov SIT).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem
naročilu: Ob-30934/04 z dne 19. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-78.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 10995 7141998 – 25112005 z navedbo
»plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za pripravo in vodenje investicij, Oddelek za vodno infrastrukturo, Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

2. originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi;
5. za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS;
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,

Ob-17497/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, kontaktna oseba: Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03, faks 01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/8-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova fasade in strehe na objektu
Emonska 12, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Emonska 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in strehe na objektu Emonska 12,
Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
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4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
II.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-55.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2005 do
12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 10. 11. 2005 ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 13.30; Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-17613/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za modernizacijo ceste
Vuhred–Ribnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1353 cesta R3-704
Radlje–Ribnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);

– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
69,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17614/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste G1-4/1259 Mislinjski klanec; gradbena dela 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1259 cesta G1-4
Slovenj Gradec–Zgornji Dolič.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
� izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.

Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
55,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v
obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka (kot na primer: slabša
kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s
predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 9. ure;
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Ob-17615/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev pločnika ob R2-430/274 Radizel–Slivnica – gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0274 cesta R2-430
Slivnica–Slovenska Bistrica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
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evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naroč-
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nika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
39,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17616/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste R2-438/1306 Sladki
vrh–Trate; gradbena dela 1. etapa.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1306 cesta R2-438
Šentilj–Trate.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
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kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

no, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
43,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17617/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev ceste skozi Vrzdenec cesta
R2-407/1145.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1145 cesta R2-407
Ljubljanica–Vrhnika.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvid-
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 12.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
114,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17618/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja nadomestnega mostu čez
Drameljski potok v Trnovcu na cesti
R3-687/7207.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 7207 cesta R3-687
Dole–Ponikva–Loče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem

osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do 8. ure
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
89,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17619/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in-
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ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija brežin »Sodražica–Loški potok«
na cesti R3-653/1363 v km 2.000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1363 cesta R3-653
Sodražica–Hrib.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 360 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v

19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
46,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do
13. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
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Ob-17620/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova ceste Prihova–križišče Nazarje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1248 cesta R1-225
Radmirje–Mozirje in odsek 5514 cesta
R3-697 Nazarje–Gornji Grad.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
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v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naroč-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika)
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do
12. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
84,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17621/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba kolesarske poti Lesce–Bled, pododsek Lesce–uvoz Šobec, od km 0.000

do km 0.420.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je treba predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Če ima ponudnik sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
je najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponud-
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nika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005, do
11. ure, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev

ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).

EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
34,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17622/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste R3-658 Dobliče–Sv.
Ana–Stari Trg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 2517 cesta R3-658
Dobliče–Sv. Ana–Stari Trg.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do
11. ure, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
41,241.300 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17623/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zaporni sloj na cesti R3 690 1235 Tržec–Zg.
Leskovec od km 1.030 v dolžini 1.070 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1235 cesta R3-690
Tržec–Zg. Leskovec.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je treba predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Če ima ponudnik sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
je najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem

osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do 10. ure
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
25,000.000 SIT
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17624/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, in-
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ternetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za ureditev križišča v
Sevnici (križišče za Planino).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1166 cesta
R2-424 Boštanj–Planina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in izjava,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposo-

cije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do
10. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
100,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

bnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in
znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005
z navedbo: plačilo razpisne dokumenta-
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Ob-17625/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev križišča za Horjul s pasom za
levo zavijanje, prehodom in površinami
za pešce in kolesarje v naselju Drenov
Grič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0300 cesta
R2-409 Brezovica–Vrhnika.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
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ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, in izjava,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je treba predložiti
le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
je najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in
znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kon-
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trola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na
področju, povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005
z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do 12.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 13. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
37,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17626/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati

ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za rekonstrukcijo ceste
G2-108 Hotič–Log 1. A (obloga brežine,
kamnita zložba 2, mikropilotna stena).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1182 cesta
G2-108 Ribče–Litija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in izjava,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
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prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in
znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005
z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do
9. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška

zensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in izjava,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in
znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno

19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
200,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17627/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja nadomestnega mostu
čez Zavrtaniški potok v Igli, na cesti
R2-428/1250.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1250 cesta
R2-428 Luče–Sestre Logar.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v ka-
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izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do
8. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
80,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 30/2005-632
Ob-17635/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, kontaktna oseba:
Vlasta Tomišič, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-52-33,
faks 02/235-52-37, elektronska pošta:
vlasta.tomisic@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Sovič, Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta:
proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Sabina Brdnik, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta:
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v
Mariboru, kontaktna oseba: Vlasta Tomišič,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/235-52-33, faks 02/235-52-37, elektronska pošta: vlasta.tomisic@uni-mb.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška in instalacijska dela
pri prenovi objekta na Magdalenskem
trgu 5 za potrebe laboratorijev in ostalih prostorov Medicinske fakultete UM
vključno s pohištveno opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Magdalenski trg 5, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri prenovi objekta na Magdalenskem trgu 5 za
potrebe laboratorijev in ostalih prostorov
Medicinske fakultete UM vključno s pohištveno opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– pričetek del: takoj po podpisu pogodbe;
– zaključek del: 31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10
dneh po podpisu pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski
dobi višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na
osnovi potrjenih začasnih situacij s strani
pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), v 60 dneh od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu
z dinamiko plačil,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
zastopnika naročnika (nadzora), po kvalitetni primopredaji del, predaji bančne garancije oziroma garancije zavarovalnice za
garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega
prejetja potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji, skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali

druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica je namen prenehanja
poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2004 (iz davčne
napovedi za leto 2004), ki jih potrdi DURS
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh
poslovnih letih in s katerimi bo dokazal
izpolnjevanje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– na 5 objektih, kjer je izvajal dela v
vrednosti min. 150 mio SIT (z DDV).
Predvideni odgovorni vodja naloge ima
ustrezne reference, in sicer:
– na 3 objektih, kjer je izvajal dela v
vrednosti min. 100 mio SIT (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: datum prejema:
25. 7. 2005 do 10. ure; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 13. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Univerza v Mariboru

malnih delovnih in tehničnih pogojev, da
ima ustrezna pooblastila, profesionalne in
tehnične zmožnosti;
– izjava o izdelavi varnostnega načrta;
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz
10. točke tretjega odstavka 23. člena
ZJN-1-UPB-1;
– izjava o zasedenosti kapacitet.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Kočevje št.
01248-0100005213 pri UJP Novo mesto,
namen nakazila komunalna infrastruktura
poslovna cona Lik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
V postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki, ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 12. uri; Občina Kočevje – sejna soba,
Ljubljanska c. 26, Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; ukrep 1.4 EPD 2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Občina Kočevje

Št. 353-1/05-131
Ob-17640/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka
Drobnič, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje,
Slovenija, tel. 01/893-82-46, faks 01/893-82-30, elektronska pošta: nevenka.
drobnic@siol.net, internetni naslov: www.
kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje, kontaktna oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-28,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta: vesna.hrovat@siol.net, internetni naslov: www.
kocevje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja komunalne infrastrukture
v poslovni coni Lik v Kočevju: cesta
– 450 m, sanitarna in meteorna kanalizacija – 624 m, telekomunikacije – 70 m,
vodovod – 400 m, elektrika – 1080 m in
nova transformatorska postaja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kočevje: ob Novomeški cesti v nadaljevanju tovarniškega kompleksa Lik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50/502/502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema-

le: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej
točko II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 2005 in/ali konec 31.
10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
60 dni od prejema potrjene situacije na vložišče naročnika do višine 95% del, ostalo
po primopredaji objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim
predpisom;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo sodne ali druge enakovredne evidence, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– potrdilo pristojnega davčnega urada
da je ponudnik poravnal vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe;
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanco stanja za preteklo leto (revidirano, če je ponudnik zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) iz katere je
razvidno, da je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika najmanj trikratno
ponujeno vrednost;
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo ponudnikove banke iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila niso bili blokirani;
– poročilo pooblaščenega revizorja
skladno s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri pozitivno potrjene reference iz obdobja zadnjih treh let za vrednosti gradbenih del višje od 150,000.000 SIT;
– predložitev kalkulativnih elementov;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju for-
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Št. 404-08-217/2005-2
Ob-17647/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktni osebi: Stanko Miholič, tel.
01/471-23-00, 041/944-229 in Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03, 041/268-290; vsak
delavnik med 8.30 in 11. uro, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba: Ivan Bošković, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-03, faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-831/05-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniško vzdrževanje objektov SV po Republiki Sloveniji v letih
2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
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Oznaka

Sklop (VTP)

Lokacija

A)

23. VTP

(Kranj, Pokljuka, Bohinjska Bela, Drulovka, Todraž-Žirovski vrh, Crngrob)

250505-01

B)

24. VTP

(Postojna, Vipava, Ajševica, Rijavci, Pivka, Mačkovec, Poček, Bač, Bile, Bloška
Polica, Šentviška Gora)

250505-02

C)

25. VTP

(Vrhnika, Ljubljana, Borovnica, Krim, Ljubljanski vrh, Grosuplje, Ugar pri Ribnici)

250505-03

D)

32. VTP

(Novo Mesto, Trdinov Vrh, Poganci)

250505-04

E)

37. VTP

(Maribor, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Boč, Ledinekov Kogl – Pohorje,
Apače, Kidričevo)

250505-05

F)

38. VTP

(Celje, Celje – Bežigrad, Zaloška Gorica, Zgornja Ložnica, Pečovnik pri Celju)

250505-06

G)

LETBA

(Cerklje ob Krki, Gazice)

250505-07

H)

LETBA

(Letališče Brnik)

250505-08

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz popisa del št. 250505-01;
250505-02;
250505-03;
250505-04;
250505-05;
250505-06;
250505-07;
250505-08, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja del je do 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
A) Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 6 mesecev od roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah glede na izvedena dela, kot je to
deﬁnirano v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega zneska v
roku 30 koledarskih dni od dneva prejema
posamezne situacije in končne situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, na pristojnem sodišču
ali drugem organu.
B) Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
C) Proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja in da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava.
D) Ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; oziroma da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
E) Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.

Popis del št.:

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik
mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben,
tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo
ponudbe in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila blokiran transakcijski račun oziroma negativno povprečno stanje sredstev v
preteklem mesecu, brez odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.
B) Ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za promet
javnega naročila (GOI dela).
C) Ponudnika mora biti strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celotni
obseg del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. vrednost gradbenih del – maksimalno
število točk 30,
2. vrednost obrtniških del – maksimalno
število točk 35,
3. vrednost instalaterskih del – maksimalno število točk 35.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika
na MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
21; vsaki delavnik med 8.30 in 11. uro od
27. 6. 2005 naprej. Zastopnik ponudnika je
obvezen pred dvigom razpisne dokumenta-

cije predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika.
Pooblastilo mora vsebovati izjavo ponudnika, da ni na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 43/05).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 11. uri; Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami št.
327/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17689/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. gradb., Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.
blassin@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
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Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.
blassin@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kanalizacije Razvanje IV. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije Razvanje IV. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Razvanje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 60 delovnih dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04, 05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35213-03/2005-0801/MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 7. 2005.
Cena 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB 1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: so podrobneje opisani v poglavju 4
razpisne dokumentacije JN.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet JN in izkazuje
zadnje stanje ponudnika;
– potrdilo, da ni bil v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
JN ponudniku ni bila izdana pravnomočna
obsodba;
– odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem (ne starejše od 90 dni);
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o ﬁnančnem stanju ponudnika;
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004 (dokument na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 3 mesecev);
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
– dokumenti, ki ga izda uradna institucija
in katerega datum izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne smejo
biti starejši od 3 mesecev (ne glede na starost dokumentov morajo le ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s celotno dokumentacijo in terenskimi prilikami
okoli objekta;
– ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih del v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe s seznamom opravljenih
del v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, z zneski, datumi in nazivi
končnih naročnikov;
– ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1
za promet javnega naročila;
– izjava ponudnika o strokovni, kadrovski
in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega
obsega del, ki ne sme biti starejši od 10 dni
od datuma oddaje ponudbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
18. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 9. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Št. 404-08-283/2005-2
Ob-17693/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, vsak delavnik med 8. in
11. uro, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-02, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-841/05-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija kotlovnic s prehodom na
zemeljski plin vojašnic Kranj, Cerklje ob
Krki in Ljubljana – Šentvid.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vojašnica Cerklje ob Krki,
Kranj, Šentvid pri Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
projektna naloga.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja del je število koledarskih dni od dneva uvedbe v delo, ki jih bo
ponudnik navedel v svoji ponudbi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponujenih del;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti ponujenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je podrobneje deﬁnirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena,
(B) reference;
(C) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 7. 2005, brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni
osebi naročnika s pooblastilom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 14. uri; Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21,
sejna soba III/327.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17709/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Cvetka Ažman, Urad za negospodarske
javne službe, Titov trg 1, Velenje, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-77, faks
03/896-16-56, elektronska pošta: cvetka.
azman@velenje.si, internetni naslov: www.
velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Knjižnica Velenje, kontaktna oseba: Vlado Vrbič, Titov trg 4,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-25-70,
faks 03/898-25-85, elektronska pošta:
vlado.vrbic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktni osebi: Bernarda
Čas-Čeru, Nina Vrečič, Titov trg 1, Velenje,
glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-61, faks 03/896-16-21,
elektronska pošta: nina.vrecic@velenje.si,
bernarda.cas-ceru@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – G – 2 / 05 – CA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova Doma kulture Velenje faza II.
Javno naročilo je razdeljeno na štiri sklope, in sicer:
– sklop 1: gradbena, obrtniška dela in
instalacije,
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– sklop 2: tehnologija,
– sklop 3: audio tehnika,
– sklop 4: notranja oprema.
Naročilo se lahko odda v celoti ali po
sklopih. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti ali se njegova ponudba nanaša na
celotno naročilo ali le na posamezen sklop.
Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo
za vse sklope, mora biti njegova ponudba
predložena tako, da se lahko ocenjuje po
sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom kulture Velenje, na
naslovu Titov trg 4, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gradbena, obrtniška dela
in instalacije.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji in popisih del.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: tehnologija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji in popisih del.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: avdio tehnika.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji in popisih del.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: notranja oprema.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji in popisih del.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija oziroma ustrezno ﬁnančno
zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti
z vključenim DDV, izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo oziroma ustrezno zavarovanje pri
zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo oziroma ustrezno zavarovanje pri
zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni

ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da ima sklenjeno zavarovanje pred
odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov;
7. v primeru, da ponudnik ponuja sklop
1 – gradbena, obrtniška dela in instalacije mora izkazati dobro opravljanje tovrstnih
gradbenih del (novogradnja ali adaptacija
objektov) v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudb, in sicer tri gradnje nad 300,000.000
SIT z DDV;
8. v primeru, da ponudnik ponuja sklop
1 – gradbena, obrtniška dela in instalacije
mora predložiti seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
9. v primeru, da ponudnik ponuja sklop
1 – gradbena, obrtniška dela in instalacije
mora odgovorni vodja razpisanih del izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov in da je vodil gradnje
v zadnjih petih letih na najmanj treh objektih v vrednosti posameznega objekta nad
300,000.000 SIT z DDV;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema potrjene situacije;
11. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
5. izjava ponudnika, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. kopija ustrezne zavarovalne police;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON – 1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2004),
– za ﬁzične osebe – davčna napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni;
2. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z odredbo o ﬁnančnem poslovanju
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proračunskih porabnikov (poročilo je potrebno samo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT brez DDV);
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
4. bančna garancija oziroma ustrezno
ﬁnančno zavarovanje pri zavarovalnicah
za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
vrednosti z vključenim DDV;
5. izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo ponudnik dobil bančno garancijo oziroma
ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
6. izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno garancijo
oziroma ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. v primeru, da ponudnik ponuja sklop
1 – gradbena, obrtniška dela in instalacije
mora predložiti seznam, da je v zadnjih petih letih opravljal vsaj tri investicije ter ima za
opravljena dela potrdilo o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
2. v primeru, da ponudnik ponuja sklop
1 – gradbena, obrtniška dela in instalacije
mora predložiti seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
3. v primeru, da ponudnik ponuja sklop
1 – gradbena, obrtniška dela in instalacije
mora odgovorni vodja razpisanih del izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov in da je vodil gradnje
v zadnjih petih letih na najmanj treh objektih v vrednosti posameznega objekta nad
300,000.000 SIT Z DDV;
4. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od dveh let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov in drugi predpisi ter standardi in
normativi, veljavni za predmet javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – G – 2 / 05
– CA.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2005.
Cena: 50.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, sklic 28
76333-7130007-21110005, s pripisom razpis obnova doma kulture.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.

3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe).
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od navedenih
postopkov ustavljen s pravnomočno sodno
odločbo, oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznostih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske službe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe. BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Velenje
Ob-17729/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hajdina, kontaktna oseba: Valerija Šamprl, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, Slovenija, tel. 02/788-30-30, faks 02/788-30-31,
elektronska pošta: uprava@hajdina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04522/2005-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova javne poti JP 829 150 Skorba–
Slovenja vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: obkanalska cesta – Skorba–Hajdoše–Slovenja vas.
II.1.8) Nomenklatura: 502.5 gradnja
cest.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec in/ali 30 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora, in sicer v roku 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v katerem ima
sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
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Ponudniki kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
3. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
4. seznam podpisanih pogodb za obdobje dveh let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o graditvi objektov
ZGO-1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04526/2005-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Hajdina: 01359-0100017622.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 9. 2005 ali 2 meseca in/ali
60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 13. uri; v prostorih Občine Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Občina Hajdina
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Ob-17734/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Planinsko društvo Tržič, kontaktna oseba: Jože
Štucin, Balos 4, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-15-36, elektronska pošta: informacije@trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: PBL, d.o.o., Kranj, kontaktna oseba: Ivan Lunar u.d.i.g., Kidričeva 4a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/202-22-23, faks 04/202-22-23, elektronska pošta: pbl@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Doma na Zelenici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zelenica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2005, konec 1. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 90 dni po izstavitvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopanju, iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in izjava,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,

4. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti potrdilo, da je
v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
2. transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu),
3. lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnostih najetja kredita),
4. poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila (dokazilo: izjava ponudnika,
seznam strokovnega kadra in razpoložljive
opreme),
2. ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega naročila izvedel vsaj tri podobne
objekte, vsakega v vrednosti nad 20 mio SIT
(dokazilo: izjava ponudnika, seznam podobnih del),
3. ponudnik predloži pogodbo ali polico
o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu
s 33. členom ZGO-1,
4. ponudnik je sposoben vsaj 30% del
izvesti z lastnimi delavci (dokazilo: izjava
ponudnika),
5. odgovorni vodja del ima najmanj pet
let delovnih izkušenj z vodenjem del (dokazilo: izjava ponudnika o referencah odgovornega vodje del),
6. odgovorni vodja del ima ustrezno licenco za tovrstna dela (dokazilo: kopija potrdila o izdani licenci),
7. ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev (dokazilo: izjava
ponudnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– kooperativnost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2005, cena:
5.000 SIT pred dvigom razpisne dokumentacije.
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Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik
od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TRR št.
05100-8010009034, z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 7. 2005, do 13.
ure, Planinsko društvo Tržič, Balos 4, 4290
Tržič.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2005
ob 14. uri, Planinsko društvo Tržič, Balos
4, Tržič.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dela se bodo
izvajala v letih 2005 in 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Planinsko društvo Tržič

– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik
z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri
gradnjah ter navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.). Pogoj
za priznavanje sposobnosti po tej točki je za
odgovornega vodjo del, da je bil odgovorni vodja del na enem objektu z vrednostjo
80,000.000 SIT;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov komunalne infrastrukture v zadnjih
dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti
po tej točki, je izveden vsaj en objekt komunalne infrastrukture v vrednosti 80,000.000
SIT v zadnjih dveh letih in vsaj ena priložena, s strani naročnikov potrjena, pozitivna
referenca primerne vrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 30.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka št. 01291-4910309154.
Razpisno dokumentacijo ponudniki pridobijo na podlagi predložitve potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 12. uri, Občina Pivka – sejna soba, Kolodvorska 5, Pivka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Občina Pivka

Ob-17735/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika Šabec, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/720-10-100, faks 05/721-10-102,
elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Tringrad nova d.o.o.,
kontaktna oseba: Denis Petelin Žerovnik,
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/625-00-25, faks 05/625-00-26, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba komunalne infrastrukture na območju Kettejeve ulice v Pivki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pivka, Kettejeva ulica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, elektro instalacij, javne razsvetljave in
gradbenih del za potrebe telefonskega in
kabelskega omrežja ter ceste na območju
Kettejeve ulice v Pivki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10,000.000
SIT po priloženem obrazcu bančne garancije v razpisni dokumentaciji z veljavnostjo 60
dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik

bo neizbranim ponudnikom takoj po izbiri
najugodnejšega ponudnika vrnil ﬁnančno
garancijo, izbranemu ponudniku pa šele ob
vročitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih zahtev
za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila.
Ponudnik mora predložiti tudi ostale v
pogodbi zahtevane izjave za zahtevana zavarovanja, in sicer:
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku.
Izjava se izda v skladu z vzorcem garancije
v razpisni dokumentaciji;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih del,
ki jo bo izbrani ponudnik ob dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Izjava se izda
v skladu z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika v roku 90 dni od
datuma izstavitve situacije, v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo) ter
fotokopija zavarovalne police in zavarovalne
pogodbe za zavarovanje pred odgovornostjo. Dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni vpisana v kazensko evidenco zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bila pravnomočno
obsojena za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek) da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja da poslovanja ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države
v kateri ima sedež. Dokument je lahko star
največ 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne obrtnike potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma AJPES-a, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Dokument je lahko star največ 15 dni;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev, staro največ 15
dni (v primeru da izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci). Dokument je lahko
star največ 15 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

Stran

Št. 430-264/2005-3
Ob-17800/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, udig., Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, udig., Trg MDB 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, kontaktna oseba: Breda
Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba
št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska
pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja,
Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
05/321151.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova Jamove ceste s komunalno infrastrukturo (odsek Koprska–Tbilisijska
cesta).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Jamova cesta.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
ceste in komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
7% od ponujene vrednosti javnega naročila
in veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe. Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu bo
moral predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60 dni po izstavitvi računa oziroma mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
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pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2002, 2003, 2004) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
za vsak transakcijski račun posebej ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika (brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava
(skladna z vzorcem) o zagotavljanju lastnih
likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o
možnosti najetja posojila v višini prvih štirih
predvidenih obračunov);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti (dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za
izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih (dokazilo: popis zagotovljenih teh-

ničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije)
za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-264/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške
razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo z virmanom na transakcijski račun št. 01261-0100000114, sklic na št.
10000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – predstavnik ponudnika mora imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 8.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-263/2005-3
Ob-17801/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, udig., Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, udig., Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektron-
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ska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja,
Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
05/321152.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev križišča Barjanske ceste z
Aškerčevo cesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Barjanska
cesta.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev ceste in komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
7% od ponujene vrednosti javnega naročila
in veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe. Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu bo
moral predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60 dni po izstavitvi računa oziroma mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storit-

kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-263/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo z virmanom
na transakcijski račun št. 01261-0100000114
sklic na št. 10000-285121, odprt pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – predstavnik ponudnika mora imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 8.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana

ve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2002, 2003, 2004) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
za vsak transakcijski račun posebej ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika (brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava
(skladna z vzorcem) o zagotavljanju lastnih
likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o
možnosti najetja posojila v višini prvih štirih
predvidenih obračunov);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti (dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za
izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih (dokazilo: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije)
za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole

Stran

Št. 430-237/2005-3
Ob-17802/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, udig., Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si; internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna
oseba: Darko Drole, dipl. inž. gradb., Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja,
Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404,

Stran

4746 /

Št.

60 / 24. 6. 2005

1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
05/321144.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev križišča Masarykove ceste in
Metelkove ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: križišče Masarykova–Metelkova v Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
križišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
7% od ponujene vrednosti javnega naročila
in veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe. Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu bo
moral predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60 dni po izstavitvi računa oziroma mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegove-
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ga poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2002, 2003, 2004) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec BON2 oziroma drugo enakovredno
dokazilo za vsak transakcijski račun posebej ali potrdilo ponudnikove poslovne
banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika (brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava
(skladna z vzorcem) o zagotavljanju lastnih
likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o
možnosti najetja posojila v višini prvih štirih
predvidenih obračunov);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti (dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za
izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih (dokazilo: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije)
za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-237/2005.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške
razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo z virmanom na transakcijski račun št. 01261-0100000114, sklic na št.
10000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – predstavnik ponudnika mora imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 9.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-17803/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, udig., Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna
oseba: Darko Drole, dipl. inž. gradb., Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
05/321150.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova mostu čez Glinščico na Cesti na
Brdo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana – most čez Glinščico.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
mostu in komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 7%
od ponujene vrednosti javnega naročila in
veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Ponudnik,
ki bo izbran na javnem razpisu bo moral
predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni v
razpisni dokumentaciji – 60 dni po izstavitvi
računa oziroma mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo
o vpisu v register samostojnih podjetnikov),
iz katerega je razvidno, da je pri pristojnem
sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v prime-

sklic na št. 10000-285121, odprt pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno
– predstavnik ponudnika mora imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 10.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, mala
sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana

ru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih treh
poslovnih let (2002, 2003, 2004) je znašal
najmanj v višini trikratne vrednosti njegove
ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
za vsak transakcijski račun posebej ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita
v enakem znesku (dokazilo: izjava (skladna
z vzorcem) o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo ali potrdilo banke o možnosti
najetja posojila v višini prvih štirih predvidenih
obračunov);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle
poslovne in ﬁnančne obveznosti (dokazilo:
izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih
poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne
obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– zagotovljene morajo biti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za izvedbo
naročila, ki izpolnjujejo zahteve, določene v
splošnih in posebnih tehničnih pogojih (dokazilo: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije) za izvedbo
javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola
kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete, podpisana s strani ponudnika in izvajalca
kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-265/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan
med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo z virmanom na
transakcijski račun št. 01261-0100000114,
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Ob-17857/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar, svetovalka župana, Cesta 4.
maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: irena.zalar@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: IN-TACT d.o.o., kontaktna oseba: Ludvik Fain, Cesta 20. julija 2c, 1410
Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-64-083
ali 041/650-806.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del rekonstrukcije Kulturnega doma v Cerknici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in/ali konec 31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih mesečnih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora
in pooblaščenega predstavnika naročnikov,
in sicer: v roku 60 dni po potrditvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z glavnim izvajalcem del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
pri pristojnem organu države, v kateri ima
sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, razen, če je bil
kateri od navedenih postopkov ustavljen
s pravnomočno sodno odločbo, oziroma
ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima
sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij, ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni).
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
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a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje
obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da
ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih
do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke
za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe,
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
c) izjava ponudnika, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: ponudnik mora dokazati, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi,
kar dokazuje:
– seznam zgrajenih sorodnih objektov
javne rabe skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije;
– vsaj na treh objektih v vrednosti del
posameznega objekta najmanj 100 mio SIT
(z DDV) z datumom sklenjene pogodbe z
naročnikom. Obrazcu morajo biti priložena
potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki
ga ponudnik v obrazcu navaja, sicer pogoj ne
bo izpolnjen. Za objekte, katerih investitor je
bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdilo
ni potrebno priložiti;
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe, in sicer:
1. vodja razpisnih del,
2. ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo imajo ustrezne kvaliﬁkacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 91 točk,
2. reference – 9 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 67000-00025/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 29. 7. 2005.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije, z virmanskim nakazilom ali položnico na transakcijski račun
01213-0100002563, Občina Cerknica, pri
UJP Postojna, za namen Rekonstrukcija Kulturnega doma Cerknica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2005 ob
12. uri, Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na naslovu: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, Cerknica, pri Ireni Zalar na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
bodo prispela najpozneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Občina Cerknica
Ob-17863/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Velimir Kemec,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/260-15-00, faks 04/260-16-52, elektronska pošta: velimir.kemec@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-11-2-31/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba krovsko kleparskih del na ostrešju
gradu Strmol. Podrobnosti naročila so navedene v Povabilu in navodilih ponudnikom
za izdelavo ponudbe ter pogoji za udeležbo
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pri oddaji javnega naročila krovsko kleparskih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JGZ Brdo grad Strmol,
Dvorje 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.220.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 8. 2005, konec 10. 10.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh od podpisa pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Garancijo izbrani izvajalec dostavi naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
ﬁnancira naročnik. Način plačevanja z roki je
naveden v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila
ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem;
– potrjen obrazec lastne izjave ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma ni
vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Zvonko Kuhelnik, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-43, faks 02/881-21-18, elektronska
pošta: zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si,
internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec, vložišče, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18,
elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si,
internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Slovenj Gradec, vložišče,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/881-21-11, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni
naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-68/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija ceste RI/227, odsek 1423 od
km 9+635 do km 10+332 m, Slovenj Gradec, Celjska cesta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec, Celjska
cesta.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste v dolžini ca. 520 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z
ZIPRS.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, iz
katere je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za
dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno dejavnostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katere je razvidno, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za

kjer ima sedež, oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo:
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 15 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi, v kateri državi ima sedež.
Dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz
sodne ali druge enakovredne evidence ki
ne sme biti starejše od 15 dni od datuma
oddaje ponudb, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-11-2-31/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 27. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacijo
je možno pridobiti brezplačno na internetni
strani www.brdo.com pod rubriko informacije javnega značaja. Ponudniki lahko osebno
dobijo dokumentacijo v tajništvu JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS, Predoslje 39 4000
Kranj. Dokumentacijo na željo ponudnika tudi
pošljemo na njegov naslov, ki ga sporoči v
tajništvo, tel. 04/260-15-00 ali po e-mailu na
naslov: brdo@gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 9.30, JGZ Brdo Protokolarne storitve RS,
Predoslje 39, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
JGZ Brdo
Št. 403-01-68/2005
Ob-17956/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Zvonko Kuhelnik, dipl. ek., Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-43, faks 02/881-21-18, elektronska
pošta: zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si.
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opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali drug
pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora priložiti tudi potrdila da je
v Republiki Sloveniji poravnal dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni dohodek ponudnika v
obdobju zadnjega leta najmanj 100,000.000
SIT (dokazilo: izjava o letnih prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran (dokazilo: izjava
o neblokiranem transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava o
zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta pristojna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola
kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ni bila vnovčena garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
(kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del
od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju, povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko dvigne vsak delovnik od
8. do 13. ure. Stroški razpisne dokumentacije
se poravnajo z virmanom na transakcijski
račun številka: 01312-0100010322, sklic na
7141-3000 z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 13. uri; sejna soba Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 55,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec

Storitve
Ob-17409/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov Geodetske
uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: po vsej Sloveniji, glej posamezne sklope naročila.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.70.13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Celje.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Celje: Območna geodetska
uprava Celje z geodetsko pisarno Slovenske Konjice in geodetsko pisarno Šmarje pri
Jelšah.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Koper.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Koper: Območna geodetska
uprava Koper z geodetsko pisarno Sežana,
geodetsko pisarno Ilirska Bistrica in geodetsko pisarno Postojna.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Kranj.

3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Kranj: Območna geodetska uprava Kranj, geodetska pisarna Jesenice in
geodetska pisarna Škofja Loka.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ljubljana.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Ljubljana: Območna geodetska uprava Ljubljana z geodetsko pisarno
Cerknica, geodetsko pisarno Domžale, geodetsko pisarno Grosuplje, geodetsko pisarno
Kočevje, geodetsko pisarno Trbovlje in geodetsko pisarno Vrhnika.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Maribor.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Maribor: Območna geodetska uprava Maribor, geodetska pisarna Slovenska
Bistrica.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Murska
Sobota.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska
uprava Murska Sobota: Območna geodetska
uprava Murska Sobota z geodetsko pisarno
Ljutomer in geodetsko pisarno Lendava.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Nova
Gorica.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Nova Gorica: Območna geodetska uprava Nova Gorica, geodetska pisarna
Ajdovščina, geodetska pisarna Tolmin in geodetska pisarna Idrija.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ptuj.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Ptuj: Območna geodetska uprava
Ptuj z geodetsko pisarno Ormož.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Sevnica.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Sevnica: Območna geodetska uprava Sevnica z geodetsko pisarno Brežice.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Slovenj
Gradec.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Slovenj Gradec: Območna geodetska uprava Slovenj Gradec z geodetsko
pisarno Ravne na Koroškem.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Velenje.
3) Obseg ali količina: Območna geodetska uprava Velenje: Območna geodetska uprava Velenje, geodetska pisarna Žalec.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Območna geodetska uprava Celje:
Območna geodetska uprava Celje z geodetsko pisarno Slovenske Konjice in geodetsko pisarno Šmarje pri Jelšah;
2. Območna geodetska uprava Koper:
Območna geodetska uprava Koper z geodetsko pisarno Sežana, geodetsko pisarno
Ilirska Bistrica in geodetsko pisarno Postojna;
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3. Območna geodetska uprava Kranj:
Območna geodetska uprava Kranj, geodetska pisarna Jesenice in geodetska pisarna
Škofja Loka;
4. Območna geodetska uprava Ljubljana:
Območna geodetska uprava Ljubljana z geodetsko pisarno Cerknica, geodetsko pisarno
Domžale, geodetsko pisarno Grosuplje, geodetsko pisarno Kočevje, geodetsko pisarno
Trbovlje in geodetsko pisarno Vrhnika;
5. Območna geodetska uprava Maribor:
Območna geodetska uprava Maribor, geodetska pisarna Slovenska Bistrica;
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota: Območna geodetska uprava Murska Sobota z geodetsko pisarno Ljutomer in
geodetsko pisarno Lendava;
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica: Območna geodetska uprava Nova
Gorica, geodetska pisarna Ajdovščina, geodetska pisarna Tolmin in geodetska pisarna
Idrija;
8. Območna geodetska uprava Ptuj:
Območna geodetska uprava Ptuj z geodetsko pisarno Ormož;
9. Območna geodetska uprava Sevnica:
Območna geodetska uprava Sevnica z geodetsko pisarno Brežice;
10. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec: Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec z geodetsko pisarno Ravne na
Koroškem;
11. Območna geodetska uprava Velenje:
Območna geodetska uprava Velenje, geodetska pisarna Žalec.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
31. 7. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi države v kateri ima sedež;
4. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. podatki o ﬁnančni sposobnosti ponudnika, in sicer: pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – ﬁnančna sposob-

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mežica, kontaktna oseba: Olga Vršič,
Trg svobode 1, 2392 Mežica, Slovenija, tel.
02/827-93-50, faks 02/827-93-59, elektronska pošta: info@mezica.si, internetni naslov:
www.mezica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Mežica za šolsko leto 2005/2006 in
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Mežica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– Lom–Mežica–Lom,
– Plat–Mežica–Plat,
– Poljana–Mežica–Poljana,
– Marholče–Mežica–Marholče,
– Mežica–Ravne–Mežica,
– Mežica–Črna–Mežica,
– Mežica–Slovenj Gradec–Mežica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
30 dni po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora ponudbi predložiti dokumente in izjave, ki so natančno navedeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s
katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
prevažajo skupine otrok in druga veljavna
zakonodaja, ki se nanaša na prevoze potnikov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 60%,
2. garancija za resnost – 10%,
3. reference – 30%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2005.

nost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov);
6. tehnična sposobnost ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni
podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu – priglasitveni list;
2. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved
za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in
zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki
lahko predložijo tudi podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske
račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih, niso bili
blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava o tehnični usposobljenosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2005.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačevanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 1.000 SIT – podračun EZR
št. 01100-1000616337 model: 11, sklic na
št. 25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije: http://www.gu.gov.
si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 10. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-17413/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun 01274-0100010050, sklic
00 10-05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občina Mežica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Občina Mežica
Št. 9/05
Ob-17491/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve, Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-585, elektronska pošta: anton.kranjc@zd-mb.si, internetni
naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ.
dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni osebi: Služba
za javna naročila in nabavo, Marija Horvat in Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361,
02/22-86-229, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni
osebi: Služba za javna naročila in nabavo,
Marija Horvat in Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361,
02/22-86-229, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1-S/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: citološke preiskave v ginekologiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca. 7500
preiskav letno (+/- 30%).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno v
času trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
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2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (odločba Ministrstva za
zdravje za opravljanje dejavnosti v skladu
s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov
materničnega vratu in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
pregledovanje brisov materničnega vratu;
licenca zdravnika citopatologa; odobritev od
ZORA-e);
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih letih
ni bil uveden postopek za gospodarski prestopek oziroma mu v tem postopku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudba,
– podatki o ponudniku,
– izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
– izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov,
– izjava ponudnika o nepovezanosti,
– obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
– pogodba,
– predračun z navodili za izpolnitev,
– izjava ponudnika o odgovornosti za izvedbo naročila,
– strokovna priporočila (reference),
– izjava ponudnika o tehničnih zmožnostih in kadrovski usposobljenosti,
– seznam kadra, ki bo izvajal storitve,
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika o času izvedbe storitve,
– izjava ponudnika o drugih pogojih,
– izjava o varovanju poslovne skrivnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov
materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01)
in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 128/04).

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika pri OE UJP Slovenska Bistrica, št.
01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 22. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– zakoniti zastopniki,
– pooblaščeni predstavniki ponudnikov
– s predložitvijo pooblastila,
– vsi, brez omejitev, ker je odpiranje javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 10. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 9/05
Ob-17495/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon.,
Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-585, elektronska pošta: anton.kranjc@zd-mb.si, internetni
naslov: www. zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ.
dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni osebi: Služba
za javna naročila in nabavo, Marija Horvat in Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361,
02/22-86-229, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni
osebi: Služba za javna naročila in nabavo,
Marija Horvat in Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361,
02/22-86-229, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6b.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2-S/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni lizing za reševalno vozilo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija izvajalca oziroma
naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
14,547.700,80 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno v
času trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih letih
ni bil uveden postopek za gospodarski prestopek oziroma mu v tem postopku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudba,
– podatki o ponudniku,
– izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
– izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov,
– izjava ponudnika o nepovezanosti,
– obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
– pogodba,
– predračun z navodili za izpolnitev,
– izjava ponudnika o odgovornosti za izvedbo naročila,
– strokovna priporočila (reference),
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika o času izvedbe storitve,
– izjava ponudnika o drugih pogojih,
– izjava o varovanju poslovne skrivnosti.

stojni v vrednosti 30 mio SIT za obdobje 10
ali 15 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 3 mesecev. Za pravne osebe,
ki so subjekt vpisa v sodni register izpisek iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem uradu, ki ne sme biti starejša od 3 mesecev;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazilo: kopija dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost) ali lastno izjavo v skladu s 44. členom
ZJN, da tako dovoljenje ni predpisano s posebnim zakonom;
3. da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek.
Dokazilo: potrdilo pristojnega državnega
organa iz sodne ali druge evidence;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Dokazilo: izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo (v skladu
s 44. členom ZJN-1-A);
– da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od
60 dni);
5. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l.
RS, št. 2/04), da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član, v skladu z 2.
členom ZPKor.
Dokazilo: izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v
skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat, ki
ima sedež v tujini, da je poravnal v RS tiste
davke in prispevke, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne
skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo pristojnega organa v RS;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
Pogoj je, da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!
Dokazilo: obrazec BON 1/P za gospodarske družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno
potrdilo banke o placilni sposobnosti ponudnika za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
9. navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov. Navesti in priložiti

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najugodnejša možnost odplačila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika pri OE UJP Slovenska Bistrica, št.
01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 22. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– zakoniti zastopniki,
– pooblaščeni predstavniki ponudnikov
– s predložitvijo pooblastila,
– vsi, brez omejitev, ker je odpiranje javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 12. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-17544/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Romana
Derenčin, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-720, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: romana.
derencin@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna oseba: Zora Obreza, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/72-80-784, faks 05/72-80-780, elektronska pošta: zora.obreza@postojna.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA, 6b.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem (ﬁnančni leasing) s postopnim odkupom opreme za 4-stezno kegljišče v Postojni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
najem opreme za 4-stezno kegljišče v Po-
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najmanj 2 potrjeni priporočili s strani naročnikov ki potrjujeta, da je ponudnik v zadnjih treh
letih pred objavo razpisa bil leasingodajalec
za vsaj dva podobna posla (ﬁnančni leasing)
in je bil leasing realiziran (podobna dela po
višini sredstev – vsaj 30 mio SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku
nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
10.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun 01294-0100016345,
Občina Postojna s pripisom – leasing oprema kegljišče.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2005
ob 11.30; v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230 Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Občina Postojna
Ob-17545/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Romana
Derenčin, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-720, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: romana.
derencin@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna oseba: Zora Obreza, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-784, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: zora.obreza@postojna.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA, 6b.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem (ﬁnančni leasing) s postopnim odkupom tartanske steze na stadionu
v Postojni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
ﬁnančnega leasinga v skupni vrednosti 33
mio SIT za dobo 10 ali 15 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1
mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem
nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od 3 mesecev. Za pravne
osebe, ki so subjekt vpisa v sodni register
izpisek iz sodnega registra, za samostojne
podjetnike posameznike pa priglasitev na
davčnem uradu, ki ne sme biti starejša od
3 mesecev;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazilo: kopija dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost) ali lastno izjavo v skladu s 44. členom
ZJN, da tako dovoljenje ni predpisano s posebnim zakonom;
3. da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek.
Dokazilo: potrdilo pristojnega državnega
organa iz sodne ali druge evidence;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Dokazilo: izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo (v skladu
s 44. členom ZJN-1-A);
– da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od
60 dni);
5. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l.
RS, št. 2/2004), da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član, v skladu z
2. členom ZPKor.
Dokazilo: izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v
skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat, ki
ima sedež v tujini, da je poravnal v RS tiste
davke in prispevke, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne
skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo pristojnega organa v RS;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
Pogoj je, da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!
Dokazilo: obrazec BON 1/P za gospodarske družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno
potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:

8. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
9. navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov. Navesti in priložiti
najmanj 2 potrjeni priporočili s strani naročnikov ki potrjujeta, da je ponudnik v zadnjih treh
letih pred objavo razpisa bil leasingodajalec
za vsaj dva podobna posla (ﬁnančni leasing)
in je bil leasing realiziran (podobna dela po
višini sredstev – vsaj 30 mio SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku
nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
10.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun 01294-0100016345,
Občina Postojna s pripisom – leasing tartan.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2005
ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230 Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Občina Postojna
Ob-17546/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka
Premrla Vojka Vipava, kontaktna oseba: Lilijana Volk, Vojkova ulica 33, 5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/365-52-00, faks 05/365-52-25,
elektronska pošta: manuela.skerjanec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro izvajalca za prevoze
učencev s posebnimi potrebami na področju Republike Slovenije s prilagojenim
vozilom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tedenski
prevozi v smeri:
– Vipava-Postojna-Ilirska Bistrica,
– Vipava-Štanjel-Divača,
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– Vipava-Hrpelje-Izola,
– Vipava-Šmarješke toplice-Krško,
– Vipava-Logatec-Cerknica-Ljubljana,
– Vipava-Kranj-Bled,
– Vipava-Maribor-Ptuj.
Prevoz vsak drugi teden:
– Vipava-Kobarid.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 23. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni potrebno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe za obdobje
od 1. 9. 2005 do 23. 6. 2006 z možnostjo
podaljšanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat tel.
01/471-25-86, Dušan Cirar tel. 01/471-23-48,
dodatne informacije - vodja izvedbe javnega
naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: vzdrževanje sistemov in naprav zvez MORS - URSZR.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih
in sicer pod št. 1. storitve vzdrževanja in
popravila.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 194/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– vzdrževanje sistemov in naprav zvez v
Upravi RS za zaščito in reševanje s centri za
obveščanje in izpostavami (cca. 319,000.000
SIT za 24 mesecev - v letu 2006 in 2007):
– vzdrževanje sistemov in naprav zvez
ZA-RE, radijskih postaj, telefonskih central
TENOVIS – BOSCH, pozivnikov, sistemov
neprekinjenega napajanja (UPS), snemalnih naprav KREUTLER, sistema spremljanja
radijskega prometa KC08, sistema javnega
alarmiranja (SIJA), računalniške opreme
HW/SW, sistema spremljanja telefonskega prometa (ROK), opreme mikrovalovnih
linkovskih zvez, računalniškega omrežja
LAN/WAN, klimatskih naprav ter ionizatorjev
in vlažilcev zraka, sistemov za rezervno napajanje (DEA), radijskih sistemov za javno
alarmiranje.

ZŠ

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 72/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR naročnika
št.: 01100-6030686361, odprt pri UJP Nova
Gorica. Dvig dokumentacije mogoč le s potrdilom o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 9. uri, v pisarni ravnateljice.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Center za usposabljanje invalidnih
otrok Janka Premrla Vojka Vipava
Št. 404-08-211/2005-3
Ob-17675/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig

PREDMET VZDRŽEVANJA

Stran

2006
(v mio SIT)

2007
(v mio SIT)

SKUPAJ
(v mio SIT)

1

Infrastruktura sistema zvez ZARE

20

20

40

2

Radijske postaje MOTOROLA

6

6

12

3

Radijske postaje MAXON

5

5

10

4

Radijske postaje TAIT

3

3

6

5

Radijske postaje KENWOOD

4

4

8

6

Sprejemniki osebnega klica – pozivniki SWISSPHON

8

8

16

7

Telefonske centrale TENOVIS (BOSCH) in sistem za spremljanje telefonskega prometa ROK

19

19

38

8

Snemalne naprave KREUTLER in sistem za spremljanje radijskega
prometa KC08

17

17

34

9

Sistemi za neprekinjeno napajanje (UPS)

15

15

30

10

Sistemi za rezervno napajanje (DEA)

8

8

16

11

Sistem javnega alarmiranja (SIJA)

9

9

18

12

Klimatske naprave ter ionizatorji in vlažilci zraka

6

6

12

13

Računalniška oprema (HW/SW)

21

21

42

14

Računalniško omrežje LAN/WAN

10

10

20

15

Radijski sistem za javno alarmiranje

7

7

14

16

Oprema mikrovalovnih linkovskih zvez

1,5

3

1,5
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Podrobnejša speciﬁkacija je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Lokacije vzdrževanja: 98 stalnih repetitorskih postaj, 13 izpostav URSZR z regijskimi centri za obveščanje v Republiki
Sloveniji, URSZR s Centrom za obveščanje Republike Slovenije in ICZR Ig.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklopi navedeni v točki II.1.6. – Opis
/predmet javnega naročila.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto
kot v II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje
dveh let – štiriindvajsetih mesecev – za
obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
samo v primeru, da vrednost naročila
(skupna vrednost vseh ponujenih sklopov–točk) presega 30,000.000 SIT brez
DDV oziroma 36,000.000 SIT z DDV, mora
ponudnik priložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe (Priloga 3),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo v 30 dneh od dneva uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
Dokazilo:
1.1 za pravne osebe (gospodarske
družbe)
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence, izdanega v letu 2005;
1.2 za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– overjeno potrdilo, da so vpisani v
vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, izdano v letu 2005;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponu-
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dnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki
na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30
dni in lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1-UPB1 dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden
ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa, ki
na dan oddaje ponudbe ni starejše od
30 dni.
4.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki),
– overjeno potrdilo, da so še vpisani
v vpisnik podjetnikov posameznikov pri
izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše
od 30 dni;
5. da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki
na dan oddaje ponudbe ni starejše od
30 dni.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije),
pozove ponudnika k predložitvi originala
listine.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti, ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči-zavrne!
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanega v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanega v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON
2, izdanega v letu 2005.
b) za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za

preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo
sposobnost za izvedbo javnega naročila
– obvezna dokazila
1. da ima podpisano in žigosano krovno izjavo z zahtevano priloženo prilogo
pooblaščenega revizorja (Priloga 1 iz razpisne dokumentacije - RD),
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo (Priloga 2 iz
RD),
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (tehnična opremljenost,
skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi
za ugotavljanje kakovosti) za kakovostno
realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo: podpisana Priloga 2 iz RD);
3. da je potrdil veljavnost ponudbe in
roke plačil (Priloga 2 iz RD);
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis (stran 7
iz RD);
5. da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano ponudbo – cene (Priloga 5 iz
RD);
6. da ima izpolnjen vprašalnik (splošni
vprašalnik in vprašalnike za posamezne predmete – točke - sklope javnega
naročila) - tabele s podatki o izpolnjevanju
tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter
priložene vse zahtevane priloge (poglavje
IV/4. iz RD);
7. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
vzorec pogodbe (Priloga 6 iz RD).
Kolikor ponudbi niso priložena zahtevana dokazila ali izjave o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, se ponudba izloči!
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da; pri
vzdrževanju je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih zahtevah za radijske postaje in Pravilnik o ugotavljanju skladnosti
in odobravanju terminalske opreme in radijskih postaj (Ur. l. RS, št. 50-18.8.1997)
ter mednarodne standarde ETS 300 086,
ETS 300 113, ETS 300 390, ETS 300 224,
ETS 300 279, ETS 300 019 in priporočilo
IEC 529 ter, BS 7799-2: 2002, ISO 90003
in ISO 9001: 2000.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: št. 404-08-211/2005-2,
Ob-15517/05, Uradna objava št. 54/2005
z dne 3. 6. 2005 (datum odposlanja 30.
5. 2005).
Merila za oceno ponudb
Ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika in ocene storitve (ocena ponujene
cene in časa odprave napake)
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ocena _ ponudbe = ocena _ ponudnika + ocena _ storitve
Legenda:
ocena_ponudbe

-

Številčna vrednost v območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve decimalni mesti

ocena_ponudnika

-

Številčna vrednost v območju med 0 in 300

ocena_storitve

-

Številčna vrednost v območju med 0 in 700 zaokrožena na dve decimalni mesti

Na osnovi števila točk ocena_ponudbe,
bo naročnik izbral ponudnike za posamezne skupine z najvišjim številom pridobljenih točk, s katerimi bo sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem
decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu
od 5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk
ocene ponudbe za posamezni predmet
naročila pri posameznem ponudniku je
lahko 1000.
Natančnejša speciﬁkacija meril - navedena v razpisni dokumentaciji
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-211/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 194/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000194) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika s številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 17. 8. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 8. 2005 ob 10.
uri na Ministrstvu za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-17708/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Mihaela Kovač, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/72-10-113,
faks 05/72-10-102, elektronska pošta:
mihaela.kovac@pivka.si, internetni naslov:
http://www.pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve IA6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni
leasing objekta Telovadnica pri Osnovni
šoli Pivka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja objekta »Telovadnica pri Osnovni šoli
Pivka« po sistemu najem s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2006 in/ali konec 2020.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5 mio SIT;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo
najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najemodajalec dovoljuje delni večkraten predčasen odkup.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji, skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer za
gospodarske družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij:
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica je namen prenehanja
poslovanja, da poslovanja ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah
v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza
poslovnega izida za leto 2004 ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh
poslovnih letih in s katerimi bo dokazal
ekonomsko ﬁnančno sposobnost.
Ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– navedba izvedenih sorodnih projektov in priporočila naročnikov (navesti in
priložiti je treba najmanj 2 potrjeni priporočili s strani naročnikov, ki potrjujeta, da je
ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo
razpisa bil leasingodajalec za vsaj dva
podobna posla (ﬁnančni leasing) in je bil
leasing realiziran (podobna dela po višini
vsaj 250 mio SIT).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gradnji objektov, Zakon
o ﬁnančnih storitvah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 8. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV).
Nakazilo se izvede na transakcijski račun
01291-0100016298, Občina Pivka, s pripisom – leasing Telovadnica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema 1. 9.
2005 do 12. ure; Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum odpiranja 1. 9. 2005 ob 14. uri; Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Občina Pivka
Ob-17715/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve IB-27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup sprejemnikov in postavitev permanentnih postaj GPS državne mreže.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bodonci, Brežice, Celje, Trebnje, Velika Polana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 33.20.20.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali boseg: nakup
5 GPS sprejemnikov, postavitev in vključitev v državno omrežje GPS postaj v Bodoncih, Brežicah, Celju, Trebnjem in Veliki
Polani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek projekta 28. 10. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe,
– bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo po zaključku pogodbenega dela –
30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence: izpis
iz sodnega registra za dejavnost, katere
predmet je razpis; samostojni podjetniki
predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane. Ponudnik
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
2. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki
lahko predložijo tudi podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike,
ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkaci-

jske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi
dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjevanje pogojev navedenih v vsebinsko tehničnem delu razpisne
dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – do 60 točk,
2. posebne tehnične prednosti – do 25
točk,
3. starost modela in sprejemnika in antene – do 10 točk,
4. garancijska doba – do 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2005.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.:
25127-7130007-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2005
ob 11. uri; Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Geodetska
uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Matija Medved, tel. 478-48-63.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 2518
Ob-17717/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Milka Leskošek, Trg celjskih knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija,
tel.
+386/3/426-57-00,
faks
+386/3/426-56-82, elektronska pošta:
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mila.leskosek@javne-naprave.si; internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ek., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92, elektronska pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ek., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92, elektronska pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave d.o.o., kontaktni osebi: Milka
Leskošek; Meta Širca, Teharska 49, SI –
3000 Celje, Slovenija, tel. +386/3/425-64-00,
faks +386/3/425-64-12, elektronska pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si, internetni
naslov: www.javne-naprave.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – RCERO Celje« Obseg
zahtevanih storitev je razviden iz speciﬁkacije del, priložene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bukovžlak, Celje, Savinjska Regija, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje –
RCERO Celje« Obseg zahtevanih storitev
je razviden iz speciﬁkacije del, priložene v
razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1690 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti zavarovalno polico za dobro izvedbo
v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV),
ki mora biti veljavna 1690 dni od podpisa
pogodbe (rok izvedbe projekta – 870 dni,
rok poskusnega obratovanja – 365 dni, rok
garancijske dobe za odpravo napak – 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino partnerjev, v primeru,

– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež, ne sme biti starejše od 30 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno
sodišče v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi znotraj
skupnosti držav EU;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga izda Davčna
uprava RS oziroma primerljiva institucija
v domicilni državi znotraj skupnosti držav
EU. V primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokiranega transakcijskega računa
več kot 10 dni;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da je povprečni letni promet ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002,
2003 in 2004 enak najmanj protivrednosti
140,000.000 SIT;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva institucija v domicilni državi znotraj
skupnosti držav EU;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo
biti revidirane v primeru, če je samostojni
ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega
nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če
posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje
poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– uspešna izvedba najmanj dveh storitev – nadzor in svetovanje po pravilih FIDIC
v obdobju zadnjih 5 let;

da je tej skupini javno naročilo dodeljeno,
zastopa neomejeno solidarno do naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega
akta. V primeru, da s ponudnikom v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo
le- ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za
udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način
kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati
enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi znotraj skupnosti
držav EU;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma izjava, da ima ponudnik zagotovljene
vse pogoje za trajno izvajanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno
zakonodajo;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ne sme biti starejše od
30 dni od datuma roka oddaje ponudb in
ga izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi znotraj skupnosti
držav EU; potrdilu mora biti priložena izjava
ponudnika, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
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– uspešna izvedba najmanj dveh storitev – nadzor in svetovanje pri izvedbi del,
ki so po naravi in kompleksnosti primerljivih
razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let.
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
objektov za ravnanje z odpadki, zahtevnih
objektov s posebnimi geotehničnimi pogoji
ter drugih zahtevnih tehnoloških objektov.
– vodja nadzora mora imeti najmanj dve
uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje po pravilih FIDIC v obdobju zadnjih 5
let in mora biti član pristojne inženirske ali
poklicne zbornice;
– nadzornik s področja tehnologije, nadzornik s področja strojnih instalacij in nadzornik s področja elektro instalacij morajo
imeti najmanj dve uspešni izvedbi storitev
– nadzor in svetovanje pri izvedbi del, ki
so po naravi in kompleksnosti primerljivih
razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let
in morajo biti člani pristojne inženirske ali
poklicne zbornice;
– nadzornik s področja gradbeno obrtniških del in nadzornik s področja geologije,
morata imeti najmanj dve uspešni izvedbi
storitev – nadzor in svetovanje pri izvedbi
del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let in morata biti člana pristojne
inženirske ali poklicne zbornice;
– ključno osebje mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj na področju, po naravi
in kompleksnosti primerljivem razpisanim
delom;
Področje, ki je po naravi in kompleksnosti primerljivo razpisanim delom, pomeni
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
objektov za ravnanje z odpadki, zahtevnih
objektov s posebnimi geotehničnimi pogoji
ter drugih zahtevnih tehnoloških objektov.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo del, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
– poslovni življenjepisi (Curriculum Vitae) in referenčna potrdila ključnega osebja
za uspešno izvedbo storitev, ki so po naravi
in kompleksnosti primerljive z razpisanimi
deli.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: SL
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI –
1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o
vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 30.000 SIT ali enake vsote v
EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo
Alpe – Adria – bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
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KLHBSI22, s pripisom “Nadzor RCERO
Celje”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj Banke Slovenije na dan
objave tega razpisa. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki,
kot je predpisano v navodilih za izdelavo
ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz 1. točke) v
roku najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 3
dni pred rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2005
ob 11. uri; Javne naprave d.o.o., Teharska
49, SI – 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Celje
Ob-17811/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izmera in izdelava geodetskih načrtov
za zgrajene in rekonstruirane državne
ceste na območju RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in/ali konec 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezi depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1 Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da
je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini,
mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe
(brez DDV).
Dokazilo: izjava o letnih prihodkih,
skladna s predlogo.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu, skladna s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner).
Ponudnik (brez podizvajalcev) ima zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih treh predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v enakem znesku.
Dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih
likvidnih sredstev, skladna s predlogo ali
potrdilo banke o možnosti najetja posojila v
višini prvih treh predvidenih obračunov.
Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do podizvajalcev.
Dokazilo: izjava o poravnanih zapadlih
obveznostih, skladna s predlogo (pri skupni

60 / 24. 6. 2005 /

4761

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak
partner).
III.2.3) Kadrovske zmogljivosti:
Ponudnik mora imeti za izvedbo del v
kadrovski sestavi najmanj pet delavcev
vključno z odgovornim nosilcem del. V kadrovski sestavi mora imeti:
– odgovornega geodeta,
– geodeta s posebnim strokovnim izpitom za izvajanje geodetskih storitev,
– vsaj dva delavca s VI. stopnjo izobrazbe geodetske smeri,
– vsaj enega delavca s V. stopnjo izobrazbe geodetske smeri.
Dokazilo: ponudnik priloži kot dokazilo
izpolnjen obrazec podatki o kadrovski sestavi s podatki o odgovornem nosilcu del
in ostalih kadrih, ki je podpisan in potrjen
z žigom ponudnika in overjene fotokopije
delovnih knjižic odgovornega nosilca del in
za kadre, ki so v delovnem razmerju pri ponudniku. Iz overjenih kopij delovnih knjižic
morajo biti razvidni naslednji podatki: ime
in priimek, strokovna izobrazba in podatki
o zaposlitvi.
Za odgovornega geodeta je potrebno
predložiti overjeno fotokopijo geodetske
izkaznice, za geodeta s posebnim strokovnim izpitom pa overjeno fotokopijo odločbe
o opravljenem strokovnem izpitu za izvajanje geodetskih storitev.
V primeru, ko ima ponudnik sklenjene
pogodbe o poslovnem sodelovanju, je potrebno priložiti overjene fotokopije sklenjenih pogodb in overjene fotokopije dokazil
o izobrazbi.
III.2.4) Reference: ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila izvedel izmero in izdelavo geodetskih
elaboratov za državne ali lokalne ceste
najmanj v dolžini kot jo je navedel v svoji
ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu,
po vsebini skladno s predlogo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do
9. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
140,000.000 SIT.

potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42., 42.a, 45. in 46.
členom ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
ter izjavo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja
oziroma izjava v skladu z razpisno dokumentacijo,
– izjava, da ponudnik ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi,
– družbe: BON 1,
– samostojni podjetniki: BON 1/SP,
– druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu,
– seznam razpoložljivih motornih vozil,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu,
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se
vozijo skupine otrok,
– druga veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 27. 7.
2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 7. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-17812/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktni osebi: Marjan Pintar in Majda Stepančič, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-61, faks 05/302-84-87, elektronska pošta: Marjan.Pintar@nova-gorica.si
ali Majda.Stepancic@nova-gorica.si, internetni naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje prevozov šolskih otrok s
prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica za obdobje od 1. 9. 2005 do 23. 6.
2006, z možnostjo naročila nove storitve
– ponovitev storitve v skladu z 2. točko
prvega odstavka 97. člena Zakona o javnih naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne
občine Nova Gorica in Šempeter pri Gorici
za šolske otroke iz Vogrskega.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 49.31.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi šolskih otrok s prebivališčem v Mestni
občini Nova Gorica, in sicer za naslednje osnovne šole: Branik, Čepovan, Dornberk, Frana Erjavca Nova Gorica, Milojke
Štrukelj Nova Gorica s podružnico Ledine, Renče, Solkan s podružnicama Trnovo in Grgar, Šempas in OŠ Ivana Roba v
Šempetru pri Gorici, se lahko izvajajo kot
pogodbeni prevozi ter kot javni in posebni
linijski prevozi. Sklopi so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: možnost naročila novih storitev v
skladu z 2. točko prvega odstavka 97. člena
ZJN največ za obdobje enega šolskega leta,
vendar ne smejo preteči več kot tri leta od
sklenitve prve pogodbe. Prevozi se izvajajo
v času pouka po šolskem koledarju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: 1. 9. 2005, konec:
23. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne končne ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 9. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik bo opravljene prevoze plačeval
mesečno. Naročnik bo račun poravnal v
roku 30 dni po prejetju računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2005
ob 12. uri; v 1. nadstropju v zeleni dvorani
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 110-1/05
Ob-17843/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00197.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študija »intervencijski dostopi na ceste
v upravljanju DARS«.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.60.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 600.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in teh-
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ničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo izkaza bilančnega dobička
oziroma izgube za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra,
ki mora odražati zadnje dejansko stanje
registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o
ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri
leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam podobnih nalog izdelanih v
zadnjih petih letih kot glavni izvajalec ali
partner v skupnem nastopanju za istovrstna dela kot je predmet javnega naročanja
(študija intervencijski dostopi na ceste v
upravljanju DARS);
– seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00197.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Ponudniki iz držav
EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno
brez DDV, ki znaša 5.000 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen
ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki
vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-17844/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00323.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi gradnje
AC na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Spodnja Senarska–Cogetinci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.21.0.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 329.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane bilance za pretekla 3 leta
oziroma fotokopijo izkaza bilančnega dobička oziroma izgube za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00323.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo
vsak delovnik od 8. do 11. ure. Stroške
razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Ponudniki iz držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV,
ki znaša 6.666,67 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V
primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki
vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7.
2005 ob 12. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana,
sejna soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena,
– rok plačila,
– servisna mreža glede na tip vozila,
– čas garancije,
– poenotenje vozil v podjetju.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu, davčni
številki in navedbi oznake blago 13/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7.
2005 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez
Čobec, inž. prom., tel. 03/420-12-68,
GSM 031/648-710 in Danica Mirnik, tel.
03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-17424/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Janez Čobec – tehnični del,
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 410/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska
pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 13/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– osebna – kombinirana vozila 4x2,
– osebna – kombinirana vozila – terenska 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 40 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

Stran

Ob-17425/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Janez Čobec – tehnični del,
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 410/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ce-
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lje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 14/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– tovorni avto s podaljšano kabino
4x4,
– tovorno vozilo – furgon s podaljšano kabino.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena,
– rok plačila,
– servisna mreža glede na tip vozila,
– čas garancije,
– poenotenje vozil v podjetju.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu, davčni
številki in navedbi oznake blago 14/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7.
2005 ob 10. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez
Čobec, inž. prom., tel. 03/420-12-68,
GSM 031/648-710 in Danica Mirnik, tel.
03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-17426/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d.,
kontaktni osebi: Janez Čobec – tehnični del, Danica Mirnik – splošni del,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 410/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 15/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– tovorni avto z nakladalnikom 6x6
SM 26 t in enoosna prikolica N 8 t,
– delovno vozilo 4x4 – dvižna košara.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 150 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena,
– rok plačila,
– servisna mreža glede na tip vozila,
– čas garancije,
– poenotenje vozil v podjetju,
– poenotenje strojne opreme v podjetju.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu, davčni
številki in navedbi oznake blago 15/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7.
2005 ob 10. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez
Čobec, inž. prom., tel. 03/42-01-268,
GSM 031/648-710 in Danica Mirnik, tel.
03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-17499/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Peter Hvastja, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-40,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta:
peter. hvastja@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba:
Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta:
vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
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podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1000 Ljubljana, ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-48/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava rezervnih delov za merilnike toplotne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SIOOE.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 7,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo okvirnega sporazuma v višini 3,000.000 SIT, bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: najmanj 30 dni od datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti: ponudnikov transakcijski račun ne sme biti
blokiran v roku zadnjih šestih mesecev,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža 20 kV opreme za
avtomatsko kompenzacijo jalove energije v RTP Tolmin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 115 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe – 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere je
predmet javni razpis; potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
izpisek.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o
ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa, ali BON/1P, ter potrdilo
poslovne banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo izvedbo naročila; izjava o skladnosti ali
dokumenti o ustreznosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-dobava kompenzacijske opreme za RTP Tolmin.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 9. 2005.

– tehnične zahteve naročnika – potrditev,
– garancijska doba – 24 mesecev,
– dobavni rok – redna naročila v skladu
s pisnim naročilom in priloženo speciﬁkacijo
v roku največ 75 koledarskih dni od datuma
prejema pisnega naročila; nujna naročila v
skladu s pisnim naročilom in priloženo speciﬁkacijo v roku največ 10 koledarskih dni
od datuma prejema pisnega naročila,
– odvoz starih in iztrošenih merilnikov
toplotne energije in rezervnih delov,
– izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-48/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2005 do
9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., št.: 02924-0253764022
pri Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s
sklicem na št. 500-48-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 36 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 13. uri, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni sporazum z izbranim dobaviteljem bo sklenjen
za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-17648/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Andrej Fortunat, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2005-B.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22 Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Ob-17738/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Miroslav Muić – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – splošni del in
Miroslav Muić, tel. 02/22-00-468 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/22-00-000,
faks 02/22-00 107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela,
pisarna 105/1. nadstropje; vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– na objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: barve, tonerji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost: 13,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: papir, tiskovine in pisarniški material.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost: 13,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 26,000.000
SIT; sklop A: 13,000.000 SIT, sklop B:
13,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 98 točk,
2. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2005
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – za splošni del
in Miroslav Muić, tel. 02/22-00-468 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Blago in storitve
Št. 00214

Ob-17737/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje
s prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktna
oseba: Edvard Grobler, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-700, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Edvard.grobler@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/47/2005/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in instalacija procesne strežniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in instalacija računalniške in procesne
strežniške opreme skupaj s periferno opremo in operacijskim sistemom:
– pet zmogljivih delovnih postaj,
– ena običajna delovna postaja,
– monitorji LCD: 4 x 19-inch in 2 x
24-inch,
– en strežnik sistema za vodenje in nadzor,
– eno zunanje diskovno polje,
– ena tračna enota »autoloader«,
– programska oprema za pripravo varnostnih kopij Veritas Netbackup, ki se že
uporablja za te namene,
– ostala oprema: omara 19-inch, tiskalnika A3 in A4.
Operacijski sistem, instaliran na računalnikih, mora biti Solaris zaradi zahtev
aplikacije SCADA, ki bo na računalniški
opremi implementirana. Izvajala se bo tudi
integracija z aplikacijo SCADA, ki je tehnično in poslovno kritična ter zahtevna aplikacija. Zanesljivost sistema mora biti zelo
visoka.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čas – štiri mesece ali 120 dni od
oddaje naročila; konec 1. 12. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenega zneska in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe
ter bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od vrednosti pogodbe. Kolikor bančne garancije v
zahtevani višini niso predložene to pomeni
obvezni izločilni razlog.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo dobavo in instalacijo opreme plačal v roku 30 dni od prevzema
opreme in del, in sicer:
– 50% virmansko nakazilo,
– 50% z verižno kompenzacijo v plačilnem roku.
Kompenzacijske verige poišče oziroma
predlaga naročnik.
Rok za plačilo je 30 dni po prejemu
izvajalčevega računa, potrjenega s strani
predstavnika naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: podizvajalci niso
predvideni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo pri organu države,
v kateri ima sedež;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
3. zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. letni prihodki ponudnika v letu 2003
morajo biti večji kot 1.000,000.000 SIT;
2. ponudnik mora biti prisoten na trgu
za računalniške dejavnosti, ki so predmet
razpisa, najmanj 10 let.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora imeti urejen pogodbeni odnos za prodajo in tehnično podporo ponujene opreme s proizvajalcem
opreme;
2. za ponujeno opremo mora imeti ponudnik vsaj tri delujoče reference na področju RS. Za referenco se šteje oprema
istega proizvajalca, kot je ponujena v ponudbi in ki je v najmanj takšnem obsegu,
kot je ponujena;
3. vsa ponujena oprema mora zadostiti
minimalnim tehničnim zahtevam naročnika,
katere so deﬁnirane v poglavju IX;
Kadrovski pogoji – obvezna dokazila
4. ponudnik mora imeti v Sloveniji zaposlene vsaj štiri delavce za opravljanje
storitev instalacije, vzdrževanja in tehnične
podpore, ki so šolani pri proizvajalcu ponujene opreme. Navedeni delavci morajo
posedovati certiﬁkate, izdane s strani proizvajalca opreme, še posebej pa so zahtevani certiﬁkati za obvladovanje sistemske
administracije OS Solaris in implementacije programske opreme Veritas. Ponudnik
mora s temi delavci pokrivati vsa zgoraj
zahtevana področja, lahko pa je število delavcev tudi večje od štiri;

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/45/2005/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sklenitev okvirnega sporazuma za
gradbeno vzdrževanje trase in objektov prenosnega plinovodnega omrežja
v upravljanju Geoplin plinovodi d.o.o.,
trasa M-4 s priključnimi plinovodi, področje Rogaška Slatina–Novo mesto in
R 42 Anže–Radeče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija, plinovodno
omrežje v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po oddaji naročila.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izdelava prostorske dokumentacije – državnega lokacijskega načrta za plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik.
3) Obseg ali količina: razpisana dela
vključujejo izdelavo vse potrebne prostorske dokumentacije in sodelovanje v postopku priprave in izdelave državnega lokacijskega načrta (DLN) z naslednjimi fazami:
predhodna dela, izdelava predloga DLN,
javne razgrnitve, izdelava dopolnjenega
predloga DLN, izdelava končnih elaboratov DLN.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po oddaji naročila.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno vzdrževanje objektov in tras plinovodnega omrežja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: julij 2005 in/ali konec julij 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od okvirne vrednosti naročila;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni po izstavitvi posameznega računa na transakcijski račun izvajalca na naslednji način: 50% virmansko
nakazilo in 50% z verižno kompenzacijo v
plačilnem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbe-

5. ponudnik mora imeti organizirano
službo vzdrževanja, ki omogoča odzivnost
24/7/365.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.1., III.2.1.2
in III.2.1.3 so obvezni. Kolikor ponudnik
enega ali več pogojev, navedenih pod temi
točkami, ne izpolni, so obvezni izločilni element.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena storitve,
2. reference ponudnika,
3. kadrovsko merilo (št. zaposlenih strokovnjakov).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/47/2005/UD-ST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005 do
12. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR 02923-0254424156,
odprt pri NLB D.D., Ljubljana. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 12. uri; sedež družbe Geoplin plinovodi
d.o.o., Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Gradnje
Št. 00619

Ob-17420/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Pavel Šuštar, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-600,
faks 01/58-20-601, elektronska pošta: pavel.sustar@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
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nikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: podizvajalci niso
dovoljeni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo pri organu države,
v kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna
uprava;
– izjava, da se kot ponudnik ne nahajate
na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročnik ne sme sodelovati
(Uradni list RS, št. 43/2005).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 70,000.000 SIT;
– izjava ponudnika, da je v letu 2004
posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih že izvedeni vsaj 2 deli na gradbenem
vzdrževanju tras energetskih vodov v vrednosti nad 10,000.000 SIT;
– izjava ponudnika, da bo naročena
dela pričel izvajati najmanj v roku 24 ur po
prejemu obvestila;
– izjava ponudnika, da se bo na intervencijska dela odzval takoj po naročilu, z
delovno ekipo in mehanizacijo za izkop
jarka, oziroma najkasneje 6 ur po obvestilu in da za to ne bo zahteval dodatek na
intervencijo (intervencija pomeni nujen poseg za odpravo poškodbe na plinovodnem
omrežju).
III.2.1.4) Kadrovski pogoji:
– ponudnik mora imeti delavce iz točke
4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del
tega razpisa zaposlene najmanj eno leto za
nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenega
odgovornega vodjo del (lahko tudi pogodbeno, kar se dokaže s pogodbo o sodelovanju) in delovno ekipo (sestava ekip po
kvaliﬁkacijski strukturi 1 VKV, 1 KV in 2 PK
delavec). Izobrazba odgovornega vodje del
mora biti najmanj 6. stopnje gradbene smeri s strokovnim izpitom in vpisan v imenik
Inženirske zbornice. Imeti mora najmanj
5-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 3 leta kot odgovorni vodja del;
– ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenih
vsaj 2 skupinovodji. Izobrazba skupinovodje mora biti najmanj 4. stopnje gradbene
smeri. Imeti mora najmanj 3 letne izkušnje
pri podobnih delih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon, Zakon o urejanju prostora.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena storitve,
2. cena škropljenje in čiščenje,
3. cena prevozov,
4. cena mehanizacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: P/JN/45/
2005/TS-SG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 7. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb. Kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Ob-17739/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Ivanka
Marin – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – splošni del in
Ivanka Marin, tel. 02/22-00-583 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec,
pisarna 105/1. nadstropje, vsak delovni

dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzidava poslovne stavbe OE Elektro
Maribor z okolico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– Vodovodna ulica 2, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena
vrednost javnega razpisa: 80,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 93 točk,
2. reference: 5 točk,
3. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
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Št.

Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – za splošni del
in Ivanka Marin, tel. 02/22-00-583 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Elektro Maribor d.d., javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 5. 2005.
KOPA Golnik

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 404-01-149/2004

Ob-17652/05

Popravek
V obvestilu o oddaji javnega naročila
za dobavo, vgradnjo in priklop opreme za
šolske in upravne prostore ter telovadnico
Srednje šole Slovenska Bistrica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20-21 z
dne 4. 3. 2005, Ob-5988/05, se točka IV.1)
pravilno glasi:
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji brez
predhodne objave.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-17421/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna
oseba: Peter Ilešič, Tivolska 50, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270,
faks 01/47-85-470, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov: www.gov.
si/mp/uiks.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oblačila za paznike:
a) sklop: oblačila po meri,
b) sklop: bunde,
c) sklop: srajce.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2020 – B – 2005
– 7 oblačila za paznike (izbran za celotno
naročilo): IKA d.d. Ajdovščina, kontaktna
oseba: Malik Aleš, Tovarniška c. 24, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-58-400,
faks 05/36-63-708.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,574.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8234/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 765
Ob-17422/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba: Roman Potočnik, tel. 04/256-94-44, faks
04/256-94-42,
www.klinika-golnik,
Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3 JN 1/2005.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno, plačilni pogoji in čas garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
– DZS d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana (sklop 1: pisarniški material),
– Pavlin d.o.o., Grič 9, 1000 Ljubljana
(sklop 2: trakovi, tonerji, črnila).
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
– sklop 1: cena 3,571.099,50 SIT z
DDV,
– sklop 2: cena 2,852.929,37 SIT z
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3 JN /2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43, Ob-11866/05 z
dne 29. 4. 2005.
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šT. 404-08-29/2005-11
Ob-17528/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 2/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: priprava idejne zasnove, oblikovanje, izvedbeno oblikovanje, tekstopisje, priprava za tisk in izdelava promocijskih materialov za PPRS
in PSVR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,875.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju tehničnih zahtev in pogojev
naročnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 2/2005-PSP: izbrani dobavitelj: Studio marketing J.W.T. Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Tina Bolcar,
Vojkova 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-96-810, faks 01/58-96-862, elektronska pošta: Tina.Bolcar@SMJWT.com. Vrednost 17,379.036 SIT z DDV.
Studio marketing J.W.T. Ljubljana d.o.o.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 14,482.530 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: ena in edina ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-872005-49
Ob-17534/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 85/2005-ODP Računalniška strojna in komunikacijska oprema.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
in komunikacijska oprema po sklopih:
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Sklop

Predmet

Količina
kos/kpl

01

Pozivniki

1560 kos

Delovne postaje NT/WS

100 kpl

Prenosni računalniki (notesniki)
02

03

4 kpl

Mrežni laserski tiskalniki čb

5 kos

Optični čitalniki

15 kos

LCD prikazovalniki 17”

20 kos

LCD prikazovalniki 19”

16 kos

Mobilno brezžično lokalno računalniško omrežje

1 kpl

Računalniška komunikacijska oprema – usmerjevalniki

*

Požarna pregrada PIX in IDS

*

05

Back up za internetni strežnik

1 kpl

06

Računalniške strežniške rezine

1 kpl

04

07

Nadzor in upravljanje računalniških omrežij

*

Nadgradnja aplikativne programske opreme in nakup licenc

*

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 135,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika ter ocene ponujene cene in garancije:

ocena _ ponudbe � ocena _ ponudnika � ocena _ storitve
Legenda:
ocena_ponudbe – številčna vrednost v območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve decimalni mesti;
ocena_ponudnika – številčna vrednost v območju med 0 in 200;
ocena_cene in_garancije – številčna vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve decimalni mesti.
Na osnovi števila točk ocena_ponudbe, bo naročnik izbral ponudnike za posamezne sklope z najvišjim številom pridobljenih točk, s
katerimi bo sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali vrednost
drugega decimalnega mesta, pri vrednostih na tretjem decimalnem mestu od 5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk ocene ponudbe za posamezni sklop naročila pri posameznem ponudniku je lahko 1000.
Ocena ponudnika.
Točkovanje ponudnikov opreme

Pooblaščen zastopnik proizvajalca najmanj leto dni ali proizvajalec ponujene opreme - (predloži potrdilo proizvajalca)

50

0

DA

NE
x5

Število zaposlenih in usposobljenih serviserjev v servisni službi ponudnika na področju, ki je predmet javnega
razpisa (največ 20 točk) – (predloži poimenski seznam zaposlenih)
x 2/dan
Skupen čas usposabljanj na leto na področju, ki je predmet javnega razpisa v obdobju zadnjih dveh let (največ
30 točk) (predloži kopije originalnih potrdil), Interna usposabljanja v podjetju ne štejejo! *

Zagotavljanje rezervnih delov in podpore v času življenjske dobe

20
DA

0
NE

Ali ima proizvajalec certiﬁkat iz serije ISO 9000 (predloži kopijo certiﬁkata)

30
DA

0
NE

50
DA

0
NE

Dosedanje reference v zvezi s ponujenim predmetom javnega naročila v zadnjih dveh letih! (predloži spisek
referenc)

* Pri kopijah potrdil za dokazovanje usposabljanj, bomo v primeru, ko ni originalno označenega časa trajanja usposabljanja upoštevali,
da je usposabljanje trajalo en dan. V primeru, da je na potrdilu originalno navedenih več oseb, bomo kot skupen čas usposabljanja upoštevali naveden čas usposabljanja pomnožen s številom navedenih udeležencev.
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V vprašalniku je pravilne odgovore potrebno prekrižati. V nasprotnem primeru jih ne bomo upoštevali.
Na vprašanja, kjer je za odgovor potrebno vpisati številčni podatek je tega potrebno vpisati v zato pripravljeni okvirček.
Podatkov v osenčenih poljih ni dovoljeno popravljati ali dopolnjevati.

Opozorilo!
Vprašanja v vprašalnikih so namenjena točkovanju ponudnika v zvezi s predmetom javnega naročila za katerega je oddal ponudbo.
Isto velja za zahtevane kopije originalnih potrdil.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več predmetov javnega naročila, mora pri vsaki ponudbi ločeno izpolniti zahtevani vprašalnik.
Odgovorov na vprašanja, pri katerih ne bodo predloženi zahtevani dokumenti ne bomo upoštevali oziroma točkovali.
Ocena_ponudnika je število zbranih točk iz vprašalnika.
Najvišja možna ocena ponudnika je lahko 200 točk.
Ocena ponujene cene in garancije:

ocena _ cene _ in _ garancije �

najnižja _ cena
� u1 � �
cena

Zap. št.

3

garancijsk i _ rok
najdaljši _ garancijsk i _ rok

Utež

Vrednost uteži

1.

u1

600

2.

u2

200

�� u2

Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena_cene_in_garancije – številčna vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve decimalni mesti;
najnižja_cena – najnižja ponujena cena izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v SIT brez
DDV in brez popustov;
cena – ponujena cena v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v SIT brez DDV in brez popustov;
najdaljši_garancijski_rok – najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih rokov vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v mesecih;
garancijski_rok – garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v mesecih.
Najvišja možna ocena ponujene cene in garancije je lahko 800 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 85/2005-ODP: izbrani
dobavitelji po sklopih:
Sklop

Izbrani ponudnik

01
02
03
04
05
06
07

Iskra Transmission d.d., Stegne 11, 1000 Ljubljana
Marand inženiring d.o.o., C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Kompas Telekomunikacije d.o.o, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana
Nil d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Marand inženiring d.o.o., C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Marand inženiring d.o.o., C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Marand inženiring d.o.o., C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

Vrednost v SIT
z DDV
67,991.040,00
27,965.004,00
13,078.464,00
9,858.222,00
3,459.903,60
7,368.516,00
7,792.354,80

Iskra Transmission d.d., kontaktna oseba: Rok Strlič, Stegne 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/50-03-350, faks 01/50-03-500,
elektronska pošta: Rok.strlic@iskratr.si; Marand inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si; Kompas Telekomunikacije d.o.o., kontaktna oseba:
Darko Volk, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-31-10, faks 01/530-58-26, elektronska pošta: mail@kompas-telekom.si; Nil d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-500, faks 01/47-46-501, elektronska
pošta: prodaja@nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Sklop
1.

Najnižja ponudba
Ena ponudba 56,659.200,00

Najvišja ponudba

2.

23,304.210,00
Ena ponudba 10,898.720,00

23,934.770,00

8,215.185,00
Ena ponudba 2,883.253,00

8,735.180,00

5.
6.

Ena ponudba 6,140.430,00

7.

6,493.629,00

3.
4.

8,083.304,00
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Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 01 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 02 – dve pravilni ponudbi,
– sklop št. 03 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 04 – tri pravilne ponudbe,
– sklop št. 05 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 06 – eno pravilno ponudbo in
– sklop št. 07 – dve pravilni ponudbi.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-87/2005-2, Ob-8056/05 z
dne 25. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17605/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: dr.
Miroslav Huskić, Hajdrihova ulica 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/476-02-06,
faks 00386/1/476-03-00, elektronska pošta:
miro.huskic@ki.si, internetni naslov: www.
ki.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava dvopolžnega ekstruderja
(twin-screw extruder), ki je primeren za
laboratorijsko pripravo mešanic polimerov s polnili različnih oblik (prah, vlakna). Oprema vsebuje vso potrebno programsko opremo za normalno delo (istosmerni dvopolžni ekstruder opremljen s
stranskim dozirnikom, hladilno kopeljo
in granulatorjem, premer polžnega vijaka
do 25 mm, L/D razmerje 15-30).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. tehnične prednosti,
3. odzivnost pri vzdrževanju,
4. garancijski rok,
5. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-opr1/05 Ekstruder
– pogajanja: Dr Collon GmbH, kontaktna
oseba: Paul D. Uhlenhaut, Sportparkstrasse
2, D-85560 Ebersberg, Nemčija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-10307/05 z dne 15. 4.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-17651/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut, Ljubljana, kontaktna oseba:
mag. Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-60-337,
faks 01/47-60-300, elektronska pošta: janez.toplisek@ki.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.25.33.10-4, dopolnilni besednjak:
M020-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-opr-2/05 ICP – MS.
II.5) Kratek opis: masni spektrometer
z induktivno sklopljeno plazmo.
Predmet javnega razpisa je kvadrupolni masni spektrometer z induktivno
sklopljeno plazmo (ICP-MS), opremljen
s kolizijsko/reakcijsko celico, ki je namenjen za multielementno kvantitativno kemijsko analizo vseh vrst vzorcev po njihovi
ustrezni pripravi. Ta ICP-MS instrument
mora biti primeren za sklapljanje s sistemom za lasersko ablacijo in tekočinskim
kromatografom, mora vsebovati najnovejše, vendar preverjene tehnične in programske rešitve na tem področju in mora
biti uporaben za raznovrstno in zahtevno
raziskovalno delo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na – odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: na razpis se je
javil le en ponudnik, zato uporaba meril ni
bila potrebna.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN-opr-2/05
ICP-MS: Chemass d.o.o, kontaktna oseba: dr. Emil Skočir, Baznikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,467.924 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 2005/S 66-063782 z dne
5. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 316/05
Ob-17676/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna
oseba: Jožica Miklavčič Kerš, univ. dipl. ek.
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-100, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročil:blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: sadje južno,
2. sklop: sadje domače,
3. sklop: zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka:omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 in 3: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
02/80-38-155, faks 02/80-38-159, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 924.610 SIT,
najvišja ponudba: 1,105.148,50 SIT (javno
naročilo št. 1), najnižja ponudba: 2,559.653
SIT, najvišja ponudba: 3,295.701,13 SIT
(javno naročilo št. 3). Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Sadex d.o.o., kontaktna
oseba: Marjana Belej, Rimska cesta 105,
3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija, tel. 03/70-32-300, faks 03/70-32-304,
elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 844.680
SIT, najvišja ponudba: 1,325.970 SIT. Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 2.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24626/04, št. 465/04, stran
6296 in 6297, Ur. l. RS, št. 101 z dne 17.
9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 0734-05
Ob-17718/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
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kontaktna oseba: mag. Robert Cvelbar,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-71-662.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: modiﬁciran laboratorijski ekstrudor z regulacijo termo-mehanske obremenitve materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) Zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– tehnične zmogljivosti – 70%,
– tehnična podpora – 20%,
– cena – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-2/05: Thermo Electron Corporation GMBH, Dieselstr. 4, 76227
Karlsruhe, Nemčija, tel. +49(0)721-4094-0,
faks +49(0)721-4094-300.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 144.351,30 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,8 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbene cene,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
za sklop mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,991.125,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop meso in mesni izdelki: Kras d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,734.149,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop za sklop perutninsko meso izdelki
in jajca: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,300.359,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop ribe in konzervirane ribe: Mariva
Marikultura d.o.o., Liminjanska 111, 6230
Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,200.780 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev za sklop zelenjava in suhe stročnice:
Geaprodukt d.o.o., Dunajska c. 144, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,194.856,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop sveže in suho sadje: Geaprodukt
d.o.o., Dunajska c. 144, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,914.645,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 355.337,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: ERA Disgro d.o.o., Goriška c.
68, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 360.425,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop sadni nektarji, sokovi in sirupi: Nektar&Natura d.o.o., Kamniška c. 24 Zg. Jarše,
1235 Radomlje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 944.007,50 SIT.

Ob-17726/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Matjaž Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-61, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMNM-5/2001-30.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM-5/2001-30:
Oria Computers, d.o.o., kontaktna oseba:
Sonja Klopčič, Podvine 36, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, tel. 03/565-84-50, faks
03/566-40-60, elektronska pošta: info@oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,352.466,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-30: SRC.
SI, sistemske integracije, d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Svet, Tržaška cesta 116, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks
01/423-41-73, elektronska pošta: mitja.svet@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,747.826,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-30: Unistar
LC d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miran
Boštic, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502, faks 01/47-55-600,
elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,608.790,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-30: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec, Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,120.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-30: SIMT
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Primec, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/78-66-200, faks 01/78-64-202, elektronska pošta: info@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,094.525 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-17730/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Sežana, kontaktna oseba: Dragica Kranjec,
Ulica J. Pahorja 1, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-02-20, faks 05/731-02-26.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 13/2 in 14/2-JN-preh.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop žita in mlevski izdelki: Mlinotest ŽI
d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 132.860,15 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop testenine, zamrznjeni izdelki iz testa, kruh in pečeno pekovsko pecivo: Žito PI
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,152.135 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop slaščičarski izdelki in keksi: Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230
Postojna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 274.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: Mercator d.d., sektor ET, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 966.941,84 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop splošno prehrambeno blago: ERA
Disgro d.o.o., Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,135.647,83 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Vrtec Sežana
Ob-17732/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Ljubo Zalezina, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-350, faks 03/56-44-041,
elektronska pošta: zupan@hrastnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izgradnja šolske kuhinje OŠNH Rajka Hrastnik – dobava in
montaža notranje opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
– kakovost opreme,
– garancija,
– reference,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 411-01-7/05: Kogast Grosuplje d.d., kontaktna oseba: Mihael Levstek, Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje,
Slovenija, tel. 01/78-66-350.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,924.014,17 SIT
brez DDV, 34,708.817 SIT z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28-7374/05 z dne
18. 3. 2005.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Občina Hrastnik
Ob-17813/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Begunje, kontaktna
oseba: Franc Debeljak, Begunje 55, 4275
Begunje na Gorenjskem, Slovenija, tel.
04/533-33-15, faks 04/533-52-98, elektronska pošta: Franc.debeljak@pb-begunje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/05-KO.
II.5) Kratek opis: lahko kurilno olje EL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/05-KO: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Andreja Šumer,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-14-664, faks 01/47-14-664,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): indeksno razmerje med
najboljšo in najslabšo ponudbo gledano s
strani naročnika: 100:103.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11851/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Št. 025-20/2005
Ob-17845/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: krma – koruza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,073.732 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-20/2005 – sklop 4, 5
in 6: Pivka d.d., kontaktna oseba: Valter Brezovnik, Neverke 30, 6256 Košana, Slovenija, tel. 05/753-04-58, faks 05/753-05-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,795.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 025/20-Ob-11647/05 z dne 29. 4.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije

Gradnje
Ob-17650/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Simon Seljak,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-10, faks 01/755-31-03, elektronska pošta: splosne.obcina@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik. 2/02-083-04-1/2005-JN-60.
II.5) Kratek opis: priprava za tisk in tiskanje mesečnega glasila Naš časopis:
I. sklop: priprava za tisk,
II. sklop: tiskanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Letno:
1. sklop: priprava za tisk 7,000.000 SIT,
2. sklop: tisk 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 60 točk,
– rok izvedbe 30 točk,
– reference 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 60: Tomograf, Tomo Cesar
s.p., kontaktna oseba: Tomo Cesar, Daljni vrh 7, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/33-22-121, faks 07/33-22-120, elektronska pošta: tomograf@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
cena:
1. sklop: priprava za tisk:
32 strani 297.600 SIT,
40 strani 389.760 SIT,
44 strani 440.880 SIT,
48 strani 499.392 SIT,
52 strani 490.464 SIT,
56 strani 454.272 SIT,
64 strani 698.880 SIT;
2. sklop: tisk:
32 strani 656.640 SIT,
40 strani 1,078.560 SIT,
44 strani 1,127.520 SIT,
48 strani 1,175.760 SIT,
52 strani 1,225.440 SIT,
56 strani 1,274.400 SIT,
64 strani 1,372.320 SIT;
Najnižja ponudba:
1. sklop: priprava za tisk:
32 strani 297.600 SIT,
40 strani 389.760 SIT,
44 strani 440.880 SIT,
48 strani 499.392 SIT,
52 strani 490.464 SIT,
56 strani 454.272 SIT,
64 strani 698.880 SIT;
2. sklop: tisk:
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32 strani 656.640 SIT,
40 strani 1,078.560 SIT,
44 strani 1,127.520 SIT,
48 strani 1,175.760 SIT,
52 strani 1,225.440 SIT,
56 strani 1,274.400 SIT,
64 strani 1,372.320 SIT;
Najvišja ponudba:
1. sklop: priprava za tisk:
32 strani 577.962 SIT,
40 strani 737.436 SIT,
44 strani 806.652 SIT,
48 strani 877.548 SIT,
52 strani 947.604 SIT,
56 strani 1,017.660 SIT,
64 strani 1,157.772 SIT;
2. sklop: tisk:
32 strani 656.640 SIT,
40 strani 1,078.560 SIT,
44 strani 1, 127.520 SIT,
48 strani 1,175.760 SIT,
52 strani 1,225.440 SIT,
56 strani 1,274.400 SIT,
64 strani 1,372.320 SIT.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2/02-083-04-1/2005-JN-60.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 38/2005, Ob-10147/05 z dne 15.
4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU. ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Občina Vrhnika

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00060.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 23-24/05 z dne 11. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-17658/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Vavtar, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/72-95-440, faks 01/72-95-450.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: investicijsko vzdrževalna
dela na vodovodnem omrežju v Domžalah – Ljubljanska cesta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,866.148 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena, reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/05: Prenova – Gradbenik d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Kovač, Stanežiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,866.148 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Ob-17733/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž Sihur,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija,
tel. 03/56-54-371, faks 03/56-44-041, elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– reference/izkušnje,
– usposobljenost,
– garancija,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 411-01-13/05: GD, podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., kontaktna oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-220,
faks 03/56-43-315, elektronska pošta:
Marija.mastnak@gd-hrastnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,368.425 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10129/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Občina Hrastnik
Št. 110-1/05
Ob-17840/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.39-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00060.
II.5) Kratek opis: zalivanje reg in razpok na območju avtocest v Republiki
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Possehl d.o.o., Počehovska 25, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 31,521.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Stran

Št. 110-1/05
Ob-17841/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00614.
II.5) Kratek opis: zapiranje intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega
pasu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. Cestno podjetje Ljubljana d.d. + CPK
d.d. Koper, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 34,875.803 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00614.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 10/05 z dne 4. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-17864/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Tomaž Rihtaršič,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67,
elektronska pošta: stan.uprava@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G2005/01.
II.5) Kratek opis: gradnja večstanovanjske hiše ob Slomškovi ulici v Slovenskih
Konjicah.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 224,175.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila določena v razpisni dokumentaciji,
– ponudbena cena,
– višina vrednosti stanovanj, ki jih je ponudnik pripravljen odkupiti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. G2005/01: Gradbeništvo Božičnik, Božičnik Stanko s.p.,
kontaktna oseba: Stanko Božičnik, Opekarniška cesta 1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/
490-35-50, faks 03/490-35-50, elektronska
pošta: s.bozicnik@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 217,294.157,43 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: G2005/01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-9991/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice

Storitve
Št. 433-01/16-2005
Ob-17423/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 72.22.13.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prilagoditev informacijskega sistema za podporo carinjenju glede na
zahteve EU s 1. 1. 2006 in obstoječih aplikacij (CIS06-Carinjenje).
II.5) Kratek opis: prilagoditve informacijskega sistema vsebujejo vsebinska
področja, kot jih pokriva sedanji CIS. Poleg CIS so predvidene tudi spremembe v
aplikacijah, ki so neposredno ali posredno odvisne od zajema podatkov v CIS
oziroma vplivajo na delovanje CIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
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naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/16-2005: ZZI
d.o.o., kontaktna oseba: Edmond Pajk, Pot
k sejmišču 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-33-00, faks 01/530-33-40, elektronska
pošta: mateja.ﬁliputti@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,749.504,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-02/16-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 6.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
V UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-17501/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktni osebi:
dr. Metka Gorišek in mag. Andrej Kryžanowski, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-87-400, faks 01/47-87-422, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.27.50.00-7, dodatni predmeti:
74.27.40.00-0, 74.27.41.00-1, 74.27.42.00-2,
74.27.43.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004-(7).
II.5) Kratek opis: geodetske osnove za
potrebe projekta: »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in
zalednega kraškega območja«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena razpisanih storitev,
– reference ponudnika,
– trajanje razpisanih del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 402-00-3/2004-(7): Geodetski zavod Slovenije, d.d., kontaktna oseba: Jurij Hudnik, univ. dipl. inž. geod., Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/432-71-21, faks 01/231-04-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,915.475,60.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-3/2004-(7).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35123/04 z dne 17. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-17503/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktni osebi:
dr. Metka Gorišek in mag. Andrej Kryžanowski, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-87-400, faks 01/47-87-422, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004-(5).
II.5) Kratek opis: izvajanje projekta odnosov z javnostmi za investicijski projekt: »Ureditev oskrbe prebivalstva s
pitno vodo slovenske Istre in zalednega
kraškega območja«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– kadrovska zasedba skupine,
– reference strokovnjakov,
– ponudbena cena razpisanih storitev,
– predlog komunikacijske kampanje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 402-00-3/2004-(5): Informa Echo, družba za promocijske, tržne in
povezovalne dejavnosti, d.o.o., kontaktna
oseba: Svetlana Šaljić, univ. dipl. ekon., Na
Korošci 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-93-20, faks 01/583-93-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,300.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-3/2004-(5).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31245/04 z dne 19. 11. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-17505/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktni osebi:
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dr. Metka Gorišek in mag. Andrej Kryžanowski, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-87-400, faks 01/47-87-422, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004-(4).
II.5) Kratek opis: izdelava državnega lokacijskega načrta in okoljskega poročila
za projekt: »Ureditev oskrbe prebivalstva
s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja« – izdelava strokovnih podlag in zakonsko predpisanih
gradiv, potrebnih za izvedbo postopka
sprejemanja DLN in postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference,
– ponudbena cena razpisanih storitev.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

Kriterij (podatki iz Tabele 1
a – e)

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 402-00-3/2004-(4): Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., kontaktna
oseba: Marko Fatur, univ. dipl. inž. gradb.,
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/360-24-04, faks 01/360-24-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,990.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: ca. 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-3/2004-(4).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-27674/04 z dne 15. 10. 2004 in
popravek objave Ob-28551/04 z dne 22. 10.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Št. 404-08-56/2005-17

Stran

Ob-17529/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 23/2005-ODP –
vzdrževanje fotokopirnih strojev in naprav
Canon.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje fotokopirnih strojev in naprav Canon.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.667 SIT za obdobje do 31. 12.
2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1: cenik rezervnih delov za posamezne skupine fotokopirnih strojev (povprečje)
– utež 0,20 – maks. ocena = 1,000

Najnižja skupna cena rezervnih delov za posamezno skupino fotokopirnih strojev (I.-V.) prejme maks.
oceno, ostale pa procentualno manj.

2: cene rednih servisnih storitev – po normi proizvajalca – utež 0,20 – maks. ocena pozicije = 1,000
Kriterij (podatki iz Tabele 2)

Najnižja ponujena skupna cena rednih servisnih storitev prejme maks. oceno, ostale pa procentualno
manj.

3: cene popravil in ostalih servisnih storitev – utež 0,20 – maks. ocena pozicije = 1,000
Kriterij (podatki iz Tabele 3)

Najnižja ponujena skupna cena popravil za posamezno skupino fotokopirnih strojev in ostalih servisnih storitev prejme maks. oceno, ostale pa procentualno manj.

4: odzivni čas serviserja – utež 0,10 – maks. ocena pozicije = 0,500
Kriterij (podatki iz Tabele 5)

Najkrajši ponujeni odzivni čas (v minutah po prejetju naročila) prejme maks. oceno, daljši pa procentualno manj.

5: tehnična opremljenost v okviru servisne mreže v Republiki Sloveniji – utež 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250
Kriterij (podatki iz Tabele 6)

Največje število službenih vozil, namenjenih servisiranju – ponudnik (s podizvajalci), ki razpolaga z največjim številom vozil prejme maks. oceno, ostali pa procentualno manj.

6: število serviserjev (ponudnika/podizvajalcev) v okviru servisne mreže v Republiki Sloveniji – utež 0,15 – maks. ocena = 0,750
Kriterij (podatki iz Tabele 4)

Največje število serviserjev – ponudnik (s podizvajalci), ki razpolaga z največjim številom serviserjev
prejme maks. oceno, ostali pa procentualno manj.

7: razvejanost servisne mreže ponudnika – utež 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250
Kriterij (podatki iz Tabele 4)

Pokritost regij s servisnimi ekspoziturami – ponudnik (s podizvajalci), ki pokriva vseh 11
regij prejme maks. oceno, ostali pa procentualno manj.

8: Obračun kilometrine DA/NE (Tabela 3 poz. 50) – utež 0,05
NE 5 točk, DA 1 točka: točke se pomnožijo z utežjo in se v primeru NE pridobi maks. oceno 0,250 za to pozicijo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 23/2005-ODP:
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Okvirna vrednost v SIT
2005-2006 z DDV
50,000.000,00

Izbrani ponudnik storitev:
Biring d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin

Biring d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Grilj, Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/58-95-500, faks 01/58-95-505, elektronska pošta:
Andrej.grilj@biring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):

Elementi ponudbe

Najmanj ugodna ponudba

Najugodnejša ponudba

skupna cena rezervnih delov

skupna cena rezervnih delov

1

rezervni deli

I

NP 6010

75.406,00

71.512,80

II

NP 6216

75.058,10

71.512,80

III NP 6241

160.849,90

153.284,40

IV NP 6050

590.607,20

562.640,40

V

CLC 700

386.072,75

367.723,20

2

redni servis

cena servisne ure

cena servisne ure

skupni znesek

268.422,00

244.020,00

3

servis na poziv

cena servisne ure

cena servisne ure

I

skupina I

18.241,74

16.434,00

II

skupina II

18.241,74

16.434,00

III skupina III

19.070,90

17.181,00

IV skupina IV

16.030,62

14.442,00

V

20.452,86

18.426,00

skupina V

VI ostale storitve
4

odzivni čas

5

vozila

6

serviserji

7

pokritje regij

8

kilometrina

Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: tri pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-56/2005-2, Ob-7518/05 z
dne 18. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
št. 404-08-14/2005-17
Ob-17532/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 29/2005-PSP.

10.224,43

9.213,00

v minutah 240

v minutah 180

Število 3

Število 9

Število 6

Število 25

število regij 11

Število regij 11

se obračunava DA

NE

II.5) Kratek opis: vzdrževanje vozil
znamke MB, Puch, Unimog in Pinzgauer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,250.000 SIT za obdobje do 31. 12.
2006.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju tehničnih zahtev in pogojev
naročnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS
29/2005-PSP: izbrani dobavitelj: AC Intercar d.o.o., kontaktna oseba: Marko Kamnik,
Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-83-600, faks 01/58-83-628, elektronska pošta: Info@ac-auto.si. okvirna vrednost: 12,000.000 SIT z DDV.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 10,000.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: ena in edina ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17541/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.50.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OP-INFO-01/05.
II.5) Kratek opis: operativni najem licenc OSL: 300 kosov Ofﬁce Professional
in 300 kosov CoreCal (Windows Cal, Exc-
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Št.

hange Cal, SMS, SharePoint Portal Cal)
in nakup licenc OLP: 200 kosov Windows
Cal 2003.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OP-INFO-01/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: OP-INFO-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13593/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je prejel 3
ponudbe, od teh vse nepravilne, zato izbora
najugodnejše ponudbe ne more opraviti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 6/05 z dne 21. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 17. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-17542/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Mirko Zidar,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-79-56, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: mirko.zidar@trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe Občine Trbovlje, javnih zavodov
in javnega podjetja za leti 2005 in 2006.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40306-2-237/04: Elektro
Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 62,134.004,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 4. 3. 2005, Ob-5489/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Občina Trbovlje

Št. 979/05
Ob-17606/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-16,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN34/03.
II.5) Kratek opis: dodaten najem
3.000 m3 skladiščnega prostora v rezervoarju R 5 v skladišču naftnih derivatov
v Serminu.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN34/03: Instalacija Skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov, d.o.o., kontaktna oseba:
Boris Gorup, Sermin 10a, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 00386/5/668-20-00, faks
00386/5/639-53-20, elektronska pošta:
boris.gorup@instalacija.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 110-1/05
Ob-17842/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00623.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč zaradi gradnje HC
na odseku Koper–Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,115.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V.GOB d.o.o. Brezovica + odvetnik Miran
Moškotevc, Pot na Polane 3, Dragomer,
1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 7,165.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00623.

Št. 404-08-155/2005-7

Stran

Ob-17952/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-189/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
šolanje za pridobitev dovoljenja prometnega pilota helikopterja ATPL in pridobitev pooblastila za pridobitev licence prometnega pilota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,666.666 SIT
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: naročilo
je oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi
97. člena Zakona o javnih naročilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-189/2005-PSP:
Adria Airways d.d., kontaktni osebi: Vladimir Nikitenko, Darja Justin, Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 04/
259-42-80, faks 04/202-17-45, elektronska pošta: te@adria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost po pogodbi je
1,508.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-155/2005-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 38/952/2005
Ob-17607/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Ribič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Andrej.Ribic @eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 52/2005.
II.5) Kratek opis: nabava opreme za
zaščito in vodenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 52/2005: Siemens, d.o.o., kontaktna oseba: Samo
Šarec, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/47-46-116, faks
++386/1/47-46-106, elektronska pošta:
Samo.sarec@siemens.com, internetni naslov: www.siemens.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 112,989.100
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 52/2005:
ABB, d.o.o., kontaktna oseba: Viktor
Hribar, Koprska ul. 92, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/244-54-46, faks
++386/1/244-54-90, elektronska pošta:
Viktor.Hribar@ABB.com, internetni naslov: www.ABB.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94,605.456 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 52/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 207,594.556 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
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V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 17. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-17608/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., kontaktna oseba: Darja Nemec,
univ. dipl. inž. gradb., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1B/2005.
II.5) Kratek opis: vodovodni in kanalizacijski material – letna dobava; nodularne cevi, alkaten cevi, material za
kanalizacijo, pocinkane cevi, fazonski
kosi, armature, ﬁtingi – pocinkani, zasuni, vijačni material, ostali vodovodni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Vodi Gorica d.d.
Kromberk, kontaktna oseba: Boris Hočevar, univ. dipl. inž. stroj., Cesta 25. junija
1/b, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-49-00, faks 05/330-49-01,
internetni naslov: www.vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 163,299.630,63 SIT;
najnižja ponudba: 163,299.630,63 SIT,
najvišja ponudba: 163,528.463 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil:
1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
163,299.630,63 SIT (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-17609/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., kontaktna oseba: Darja Nemec,
univ. dipl. inž. gradb., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2B/2005.
II.5) Kratek opis: vodomeri – letna dobava; prirobnični kombinirani vodomeri
in hišni vodomeri.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Vodi Gorica d.d.
Kromberk, kontaktna oseba: Boris Hočevar, univ. dipl. inž. stroj., Cesta 25. junija
1/b, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-49-00, faks 05/330-49-01,
internetni naslov: www.vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,691.582 SIT,
najnižja ponudba: 83,691.582 SIT, najvišja
ponudba: 84,007.332 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil:
1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2B/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
83,691.582 SIT (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
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Št. 102/2453/2005
Ob-17644/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Elizabeta Strgar Pečenko, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/
474-30-00, faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 74/2005.
II.5) Kratek opis: dobava OPGW kabla
za DV 220 kV Beričevo-Kleče, OPGW.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Elektrotehna Elex d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,998.520 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 74/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 6. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Gradnje
Št. 102/2458/2005
Ob-17646/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna
oseba: mag. Hailu Kiﬂe, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/
474-24-41, faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 70/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV Trbovlje-Beričevo II in montaža medfaznih distančnikov na DV 110 kV Kleče-Okroglo I, DV
110 kV Kleče-Škofja Loka in DV 110 kV
Škofja Loka-Okroglo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Elektroservisi d.d., Dobrave 6,
1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena
78,616.752,41 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 70/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-17610/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., kontaktna oseba: Darja Nemec,
univ. dipl. inž. gradb., Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3S/2005.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za
menjavo vodomerov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Vodi Gorica d.d.
Kromberk, kontaktna oseba: Boris Hočevar, univ. dipl. inž. stroj., Cesta 25. junija
1/b, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-49-00, faks 05/330-49-01,
internetni naslov: www.vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,499.148 SIT;
najnižja ponudba: 22,499.148 SIT, najvišja
ponudba: 23,174.190 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 3S.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
22,499.148 SIT (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.

Št. 102/2455/2005

Stran

Ob-17645/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Elizabeta Strgar Pečenko, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/
474-30-00, faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 75/2005.
II.5) Kratek opis: montaža OPGW
kabla za DV 220 kV Beričevo-Kleče,
OPGW.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Dalen d.o.o., Zavetiška ulica 1,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,599.840 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 75/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-17611/05
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa za
odobravanje mikrokreditov za mala podjetja
v letu 2005 (Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7515/05), zaradi porabe sredstev.
Javni zavod Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 020-7/2005-1
Objava javnega razpisa

Ob-17631/05

Nacionalni Program PHARE 2003
Vzpostavitev sistema »Vse na enem
mestu« (One-Stop-Shop)
PHARE Nacionalni program 2003
SI 2003/004-938-13
Ministrstvo za gospodarstvo zbira predloge za aktivnosti, ki spodbujajo vzpostavitev
vstopnih točk VEM za podjetnike v Republiki
Sloveniji na lokalni ravni. Projekt je podprt s
ﬁnančno pomočjo programa predpristopnih
pomoči Evropskih skupnosti – Nacionalnega
programa PHARE 2003.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih predlogov in prijavni obrazci so na voljo za na
Ministrstvu za gospodarstvo, Trubarjeva 11,
2000 Maribor in na naslednjem internetnem
naslovu: www.mg-rs.si. Rok za oddajo predlogov je 22. 8. 2005 do 16. ure.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-17685/05
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03)
in v skladu s Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04), Ministrstvo za šolstvo
in šport objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov društev in
zvez v šolskem letu 2005/2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je soﬁnanciranje projektov, ki jih izvajajo
društva in zveze v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v
2. členu Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja. Udeleženci v projektih morajo biti predšolski otroci, učenci, dijaki,
vajenci, študenti višjih šol in strokovni delavci
s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prijavitelji projektov:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo zveze
društev in društva, ki:
– so registrirana pri pristojnem organu (kar
dokažejo s kopijo izpiska iz registra, iz katere
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti na razpisnem področju
– izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev in mora odražati dejansko stanje),
– izvajajo projekte, ki so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja, navedenimi v 2.
členu Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– v svoje projekte vključujejo predšolske
otroke, učence, dijake, vajence, študente višjih šol ter strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja,
– v prijavi za vsak prijavljeni projekt iz
lastnih oziroma drugih virov zagotovijo višino
sredstev, ki bo skupaj s predvidenim deležem
soﬁnanciranja po tem razpisu zadoščala za
izvedbo celotnega projekta, prijavljenega za
šolsko leto 2005/2006.
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva.
Posamezno društvo lahko prijavi največ
en projekt, posamezna zveza pa največ dva
projekta.
Društva, vključena v zveze, ne morejo biti
samostojni prijavitelji. Prav tako ne morejo
biti samostojni prijavitelji enote zvez.
Društva in zveze na razpis ne morejo
prijaviti projektov, ki jih vključuje razpis Ministrstva za šolstvo in šport za soﬁnanciranje
državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja
za učence, dijake in študente.
Razpis ne velja za projekte ter društva in
zveze s področja športne dejavnosti.
b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– fotokopijo akta o registraciji zveze društev oziroma društva; fotokopija ne sme biti
starejša od 6 mesecev,
– fotokopijo temeljnega akta društva oziroma zveze.
4. Postopek in merila za izbor prejemnikov sredstev: postopek in merila za izbor
prejemnikov sredstev so sestavni del razpisne dokumentacije in so dosegljivi na spletni
strani, navedeni v 12. točki tega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa.
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 25,000.000 SIT, od tega v letu 2005
predvidoma 18,000.000 SIT, v letu 2006 pa
7,000.000 SIT. Pogoj za dodelitev navedene
okvirne višine sredstev za leto 2006 je sprejetje proračuna RS za leto 2006 in v njem
načrtovana proračunska sredstva za namen
tega razpisa, o čemer bosta izbrani izvajalec
in ministrstvo sklenila poseben aneks k pogodbi, če do sklenitve pogodbe proračun za
leto 2006 še ne bo sprejet.
Višino sredstev za izbrani projekt določi
komisija glede na razpoložljiva proračunska
sredstva, število izbranih projektov in glede
na merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo bo soﬁnanciralo posamezni
projekt največ do 50% njegove predvidene
vrednosti vendar ne več kot 600.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 6.
2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, ne glede na
način dostave, najkasneje do 26. 8. 2005,
do 12. ure.
Opremljenost vloge
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za soﬁnanciranje zvez in društev v
šolskem letu 2005/2006«,

– naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana),
– naslov prijavitelja.
V vsaki pošiljki je lahko vloga le za en
projekt.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagatelju.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Postopek javnega razpisa in odpiranje
vlog, prispelih na razpis, vodi strokovna komisija.
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo v
četrtek, 1. 9. 2005. Odpiranje vlog, glede na
pričakovano veliko število vlog, ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45
dni od dneva odpiranja vlog.
10. Preveritev utemeljenosti izbire: prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8
dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo na Ministrstvo za šolstvo in šport. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– postopek in merila za izbor projektov,
– vzorec pogodbe,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (izjave).
12. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.mszs.s
//
//www.mszs.s
i).
Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na
naslov: Alenka.Pavlovec@gov.si, med 4. 7.
2005 in 12. 7. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-17987/05
Javni razpis
za izbor razstavljavcev na Slovenskem
IKT pavilionu v okviru konference
eChallenges (e- Izzivi)
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00,
faks 01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta: mvzt@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, v okviru promocije znanstveno
raziskovalnih dosežkov na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) in razvojnih dosežkov slovenskega IKT sektorja kot celote, sodeluje pri organizaciji konference eChallenges (http://www.
//
//www.
echallenges.org/2005/) oziroma e-Izzivi, ki bo
v času od 19. do 21. oktobra 2005, v Grand
hotelu Union, v Ljubljani.
V okviru razstave tehnoloških rešitev, ki
bo spremljajoči dogodek konference, ima
Slovenija, kot država gostiteljica, možnost
postavitve svojega razstavnega paviliona. V
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okviru tega paviliona bo predstavljenih 10
inovativnih rešitev, ki bodo skladne s tematiko konference in kar v najboljši meri predstavljale stanje razvitosti e-poslovanja in informacijske družbe v Sloveniji. Predmet tega
javnega razpisa je izbor razstavljavcev, ki
jim bo omogočeno sodelovanje na Slovenskem IKT pavilionu brez plačila kotizacije
(500 EUR).
b) Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja,
državni organi, javni zavodi ali raziskovalne
institucije, ki lahko predstavijo delujočo in
preizkušeno inovativno rešitev, ki je v skladu
s tematiko letošnje konference.
Ključne teme letošnje konference so:
– e-poslovanje (bodoče organizacijske
oblike, tehnologije ter načini in področja uporabe),
– e-uprava (storitve za državljane in podjetja, organizacijske spremembe),
– e-delo (nova delovna okolja),
– eEvropa po letu 2005 in spodbujanje
uvajanja IKT v mala in srednje velika podjetja,
– mednarodno sodelovanje na področju
tehnologij informacijske družbe.
Podrobneje so pogoji sodelovanja
predstavljeni na spletni strani konference
(http://www.echall
//
//www.echall
enges.org/2005/) in spletni
strani MVZT (http://www.mvzt.gov.si
//
//www.mvzt.gov.si
/ – Javni
razpisi in javni pozivi).
c) Merila
Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najboljših predlogov za predstavitev na Slovenskem IKT pavilionu, so
sledeča:
1. skladnost s tematiko konference,
2. skladnost rešitve z evropskimi usmeritvami,
3. inovativnost rešitve.
Podrobneje so merila izbora predstavljena na spletni strani MVZT http://www.mvzt.
//
//www.mvzt.
gov.si// (Javni razpisi in javni pozivi).
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:
Konferenca eChallenges.
4. Rok, do katerega morajo biti predložene
ponudbe za dodelitev sredstev, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način predložitve: predlogi morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Tržaška 21, 1508
Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov
marusa.damjan@gov.si, najpozneje do 10. 7.
2005, do 12. ure, ne glede na način dostave
(s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Način predložitve in opremljenost ponudb:
Predloge za sodelovanje je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: »Ne odpiraj –– Izbor
razstavljavcev na Slovenskem IKT pavilionu
v okviru konference eChallenges«. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Predloge lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov marusa.damjan@gov.
si, (predmet: Izbor razstavljavcev na Slovenskem IKT pavilionu v okviru konference eChallenges).
Veljavni bodo predlogi, ki bodo pravilno
opremljeni in pravočasno predloženi naročniku.
Obvezni elementi predloga so objavljeni
na spletni strani MVZT http://www.mvzt.gov.
//
//www.mvzt.gov.
si// (Javni razpisi in javni pozivi).
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje predlogov bo 12. 7. 2005 ob
10. uri. Odpiranje predlogov ne bo javno.

2.1.1 informiranje nevladnih organizacij
glede vsebin, ki zadevajo nevladne organizacije;
2.1.2 spodbujanje sodelovanja in mreženja;
2.1.3 izobraževanje, s poudarkom na
usposabljanju nevladnih organizacij za mednarodno povezovanje in pridobivanje sredstev
iz virov EU.
2. Ministrstvo za javno upravo bo za soﬁnanciranje tega programa do konca leta 2005
namenilo 22 milijonov SIT od tega 12 milijonov za 1.1. Program podpore dialogu med
Vlado RS in nevladnimi organizacijami in 10
milijonov za 2.1. Program izvajanja servisne
dejavnosti.
Posamezni podprogram pod točko 1.1. in
točko 2.1. lahko prejme najmanj 1milijon SIT
in največ 3 milijone SIT.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije in mrežne nevladne organizacije
s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi
ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti
ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v
javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote.
4. Ministrstvo za javno upravo bo pri izbiri
upoštevalo naslednja merila:
A) Reference in podpora nevladnih organizacij prijavitelju glede na razpisne cilje, in
sicer:
1. program podpore dialogu med Vlado RS
in nevladnimi organizacijami – do 45 točk,
2. program servisne dejavnosti – do 35
točk.
B) Stroškovnik projekta – do 20 točk.
5. Programa, ki ju bo Ministrstvo za javno
upravo soﬁnanciralo na podlagi tega razpisa,
lahko prejmeta sredstva v višini do 75% vrednosti projekta.
6. Vloge na razpis morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, najkasneje do 20. julija, 2005 do 14. ure,
upoštevane pa bodo tudi vse vloge, ki bodo
imele na ovojnici poštni žig z dne 20. julija
2005.
7. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga:
razpis nevladne organizacije«.
8. Odpiranje vlog bo javno. Potekalo bo
21. julija 2005 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, I. nadstropje, mala sejna dvorana. Na odpiranju
strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog
glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
9. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija Ministrstva za javno upravo.
10. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister, in sicer na podlagi predloga strokovne komisije.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki razpisa;

7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 3 dni od dneva
odpiranja predlogov.
Neveljavnih predlogov (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene pošiljateljem.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://mvzt.gov.si v rubriki Razpisi, oziroma v
vložišču Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure do vključno
10. 7. 2005.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana,
tel. 01/478-83-56, faks 01/478-83-75, kontaktna oseba: mag. Maruša Damjan, e-pošta: marusa.damjan@gov.si. Ministrstvo močno vzpodbuja uporabo elektronske pošte kot
priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi osebami.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-17991/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programa podpore
dialogu med Vlado RS in nevladnimi
organizacijami in programa servisne
dejavnosti
Ministrstvo za javno upravo, ki je prevzelo
pristojnosti SVEZ-a na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami v Sloveniji, s
tem razpisom vabi nevladne organizacije in
mrežne nevladne organizacije1, da se aktivno vključijo v program podpore dialogu med
Vlado RS in nevladnimi organizacijami in program servisne dejavnosti.
1. Ministrstvo za javno upravo bo izbranemu prijavitelju zagotovilo del sredstev, ki
bodo omogočala, da bo le-ta lahko izvajal
naslednje storitve:
1.1. Program podpore dialogu med Vlado
RS in nevladnimi organizacijami, ki vključuje:
1.1.1 pripravo in uskladitev metodologije
za izbor predstavnikov nevladnih organizacij,
ki bodo sodelovali v procesu oblikovanja pravnih aktov in politik na državni ravni;
1.1.2 zagotavljanje tehnične podpore pri
usklajevanju mnenj v zvezi z gradivi, glede
katerih želi Vlada RS pridobiti mnenje nevladnih organizacij;
1.1.3 promocijo dialoga med Vlado RS
in nevladnimi organizacijami v nevladnem
sektorju;
1.1.4 promocijo in svetovanje glede dostopa do informacij javnega značaja.
2.1. Program servisne dejavnosti, ki vključuje:
1
S tem pojmom opredeljujemo tiste nevladne
organizacije, ki združujejo nevladne organizacije z
različnih področij delovanja, s ciljem zagotavljanja
podpore na področju informiranja, sodelovanja in
zagotavljanja različnih vrst tehnične ter strokovne
pomoči. V nadaljnjem besedilu bomo nevladne
organizacije in mrežne nevladne organizacije imenovali prijavitelj.
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– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje izločila.
Strokovna komisija bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril za ocenjevanje
dodelila sredstva najbolje ocenjenemu predlogu programa enega prijavitelja ali več prijaviteljev.
V primeru, da bo prijavitelj pri izvajanju
programa za katerega mu bodo dodeljena
sredstva za izvedbo posameznih podprogramov pritegnil k sodelovanju drugo NVO
ali mrežo NVO, morajo le-te že v vlogi podati
pisno izjavo o sodelovanju pri izvajanju posameznega podprograma, strinjanju s pogoji javnega razpisa in posledično ﬁnanciranja
podprograma.
V primeru, da bo komisija izbrala več
prijaviteljev, bodo le-ti ob podpisu pogodbe morali podpisati izjavo o medsebojnem
informiranju in sodelovanju z drugimi izbranimi prijavitelji.
11. O pritožbi zoper sklep o izbranem
prijavitelju odloča minister. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik
mora v pritožbi natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi
odločilo s sklepom v roku 15 dni. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
12. Financiranje programov bo določeno
v pogodbi in je lahko v enkratnem znesku ali
na podlagi večkratnega dodeljevanja sredstev.
13. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani http://mju.gov.si/, naročite
jo lahko na tel. 01/478-86-41 vsak delavnik
med 9. in 14. uro ali na e-naslov: irma.meznaric@gov.si.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za javno
upravo, kontaktna oseba: Irma Mežnarič,
tel. 01/478-86-41, elektronski naslov: irma.
meznaric@gov.si.
15. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o rezultatih razpisa obveščene
najkasneje do 12. avgusta 2005.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljen na spletni strani
http://mju.gov.si/.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-17968/05
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, 130/03), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
108/04), 74.a člena Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 64/01, 31/03. 135/03, 80/04 in 60/05)
in Programa aktivne politike zaposlovanja
za leto 2005, ki ga je dne 17. 3. 2005 sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št.
11002-1/2005, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za dodelitev sredstev skladom dela za
izvajanje dejavnosti skladov v letu 2005
1. Naročnik in poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa, osnovnih
pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki sredstev:
Predmet javnega razpisa je:
Dodelitev sredstev skladom dela za izvajanje dejavnosti skladov v letu 2005.
Ciljne skupine udeležencev, ki se lahko
vključujejo v sklade dela:
1. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov. Delavci
se vključujejo v sklade na podlagi programa
razreševanja presežnih delavcev.
2. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka prisilne poravnave. Delavci se vključujejo v sklade na
podlagi programa ﬁnančne reorganizacije.
3. Delavci, katerih je delo postalo nepotrebno zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca. Delavci se vključujejo
v sklade na podlagi obvestila delodajalca
iz 97. člena Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02).
4. Delavci, ki so v postopku izgubljanja
dosedanje zaposlitve. Delavci se vključujejo v sklade na podlagi elaborata kadrovskih
potreb in poslovnega načrta gospodarske
družbe.
Delavci se vključijo v sklad dela na podlagi pisne izjave o vstopu v sklad.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki:
– je registrirana za izvajanje dejavnosti
skladov dela v skladu z določili 53. d člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,
69/98 in 67/02),
– ima v skladu z Zakonom o ustanovah
(Uradni list RS, št. 60/95) izdano soglasje
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k Aktu o ustanovitvi Sklada dela kot
ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve, določene z zakonom,
– ima napovedanih vsaj 50 novih vključitev udeležencev v sklad dela v letu 2005.
Merila za dodelitev sredstev:
1. Sredstva se bodo dodeljevala po naslednjih merilih:

Sredstva se bodo dodelila:
– za dokončanje dejavnosti Skladov dela
za leto 2004, ki potekajo v letu 2005 od 1. 1.
2005 do razrešitve udeležencev (za razreševanje 599 udeležencev, ki so bili vključeni
v aktivnosti Sklada dela na dan 31. 12. 2004
in so v letu 2005 nadaljevali z aktivnostmi v
Skladu dela), in
– za izvajanje dejavnosti Skladov dela za
leto 2005 za novo vključene udeležence, ki
bodo potekale v letu 2005.
Sredstva za izvajanje dejavnosti Skladov
dela za leto 2005 se bodo delila sorazmerno
glede na število točk, ki jih pridobi vlagatelj
po merilih za dodelitev sredstev.
Sredstva se bodo izplačevala na podlagi
mesečnih poročil, v skladu z Pravilnikom za
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela (Ur. l. RS, št. 60/05).
Povprečna poraba na novo vključenega
udeleženca sklada v letu 2005 ne sme presegati 350.000 SIT.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: skupna
okvirna višina sredstev za leto 2005 znaša
500,000.000 SIT.
Od skupnih 500,000.000 SIT, je za dokončanje dejavnosti Skladov dela za leto
2004, ki bodo potekale v letu 2005 od 1. 1.
2005 do razrešitve udeležencev, namenjeno
64,460.610 SIT.
Od skupnih 500,000.000 SIT, je za izvajanje dejavnosti Skladov dela za leto 2005
z novo vključenimi udeleženci v letu 2005,
ki bodo potekale v letu 2005 in 2006, namenjeno 435,539.390 SIT.
Sredstva za leto 2005 se bodo izplačevala iz proračunske postavke 3594 –izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1.
2005 do 30. 6. 2006.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo
v zaprti ovojnici osebno ali po pošti. Vloge,
ki bodo posredovane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno s povratnico na naslov:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo
imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke II. razpisne dokumentacije. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo dostavljene v
vložišče Centralne službe Zavoda do dne
8. 7. 2005 do 13. ure ali oddane na pošto
s poštnim žigom do vključno 8. 7. 2005 do
24. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravo-

Merilo

Maksimalno število
točk

1. Obseg predvidenih vključitev

40

2. Število socialnih in/ali lokalnih partnerjev, s katerimi bo sodeloval vlagatelj

10

3. Višina denarnih sredstev s katerimi bodo socialni in lokalni partnerji soﬁnancirali izvajanje programa aktivne politike zaposlovanja
v skladu dela v letu 2005

10

4. Višina denarnih sredstev s katerimi so socialni in lokalni partnerji soﬁnancirali izvajanje programa aktivne politike zaposlovanja
v skladu dela v letu 2004

10

5. Delež vključitev žensk v primerjavi s skupnim številom predvidenih vključitev

15

6. Delež vključitev starejših od 50 let v primerjavi s skupnim številom predvidenih vključitev

15

Skupaj

100
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časno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, komisija ne bo obravnavala
in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
6. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno. Odpiranje bo izvedeno v roku
najkasneje osmih dni od rokov, predvidenih
za predložitev vlog. Če komisija ugotovi, da
je prijava na razpis nepopolna, predsednik
komisije pozove vlagatelja, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere
vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.
si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih ur
(od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure
in v petek od 8. do 13. ure).
Kontaktna oseba je Janez Tomšič, tel.
01/47-99-612.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

– nominalna letna obrestna mera za
kredite po tem razpisu znaša maksimalno
4% oziroma konkretno po bankah: NLB d.d.
– 4%; Raiffeisen Krekova banka d.d. – EURIBOR +1,9%; SKB d.d. – EURIBOR + 1,35%; NKB Maribor d.d. – EURIBOR + 1,8%;
Banka Koper d.d. – 4%; Abanka Vipa d.d.
– EURIBOR + 2%; Hypo banka d.d. – 4%,
– doba vračanja kredita je največ 3,5 let
s 6 mesečnim moratorijem,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
a)
– mala podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken;
b)
enako kot pod a), razen za področje
kmetijstva, če gre za dopolnilno dejavnost
s podjetniško usmerjenostjo.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska
5,000.000,00 sit, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,
– za podjetnike začetnike (poslovanje do
5 let) se lahko odobri garancija RRA Mure
»Garancijska shema za Pomurje« v višini
80% do zneska kredita 2,000.000 SIT,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca »Vloga«, ki ga
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice, Renata Stanko,
tel. 02/538-13-52,
– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, g.
Wolf, tel. 02/536-14-64, Vitez Gomboši, tel.
02/536-14-67,
– matična občina.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v dveh izvodih na
sedežu Razvojne agencije Sinergija, d.o.o.,
Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog: rok za
vložitev vlog po tem razpisu je odprt do
porabe sredstev oziroma najpozneje do
10. 12. 2005.
7. Obdelava vlog
Obravnava vlog bo vsak mesec.
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 15
dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru.
Sklep kreditnega odbora o odobritvi ali
zavrnitvi kredita je dokončen.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena
pod 5. točko.
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Razvojna agencija Sinergija
Razvojni sklad Sinergija
Moravske Toplice

Ob-17657/05
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in Poslovnega načrta
Razvojnega sklada Sinergija ter Poslovnega
načrta Razvojne agencije Sinergija za leto
2005, objavljajo RRA Mura d.o.o., Murska
Sobota, Garancijska shema za Pomurje v
sodelovanju z Razvojno agencijo Sinergija ter Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; SKB
Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota;
Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo
KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT; Abanka
Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota; Hypo
Alpe-Adria bank d.d.
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva na območju občin razvojne
agencije Sinergija za leto 2005 – za
občine Beltinci, Moravske Toplice,
Puconci, Šalovci, Hodoš, Kuzma,
Cankova, Grad in Tišina
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva
na območju omenjenih občin
a) v višini 94,800.000 SIT, za kreditiranje
investicijskih projektov;
b) v višini 11,000.000 SIT za kreditiranje odpiranja novih delovnih mest oziroma
mikrokredite (11 novih delovnih mest).
Delež sredstev za prosilce iz posamezne
občine je odvisen od višine sredstev, ki jih je
prispevala občina za zagotovitev skupnega
kreditnega (garancijskega) potenciala.
Za kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije v višini 50-80%, vendar garancija ne
more presegati 5,000.000 SIT.
Kolikor bo povpraševanje po enem izmed ukrepov kreditiranja večje od drugega, je možno uporabiti sredstva tistega, ki

ostajajo, vendar le za namene in po pogojih
tega razpisa.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
a)
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanja projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup opreme-osnovnih sredstev;
b)
– odpiranje novih delovnih mest v obliki
samozaposlitve ali zaposlitve brezposelne
osebe z območja omenjenih občin, prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje OS Murska Sobota.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. Gospodarske družbe, ki se po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo
za majhno družbo.
2. Fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika.
3. Fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije.
4. Sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na
območju omenjenih občin.
5. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
6. Upravičenec – prijavitelj mora imeti
med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev.
3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij
bodo imeli projekti, ki bodo poleg kriterijev
banke izpolnili še naslednje prednostne kriterije:
– ustanavljanje oziroma soustanavljanje
podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k
lokalnemu razvoju,
– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnološko in ekološko neoporečnih
procesov,
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v podjetništvu,
– razširitev poslovanja obstoječih enot
malega gospodarstva,
– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti,
– povečanje zaposlovanja in ohranjanje
delovnih mest,
– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in ki
nadomeščajo uvoz,
– dejavnosti, ki sovpadajo z razvojnimi
usmeritvami matičnih občin.
3.2. Krediti
a)
– prosilec lahko vloži vlogo za investicijski
kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do
največ 10,000.000 SIT,
– nominalna letna obrestna mera za
kredite po tem razpisu znaša maksimalno
4,52% oziroma konkretno po bankah: NLB
d.d. – 4,5%; Raiffeisen Krekova banka d.d.
– EURIBOR + 2,4%; SKB d.d. – EURIBOR
+ 1,35%; NKB Maribor d.d. – EURIBOR
+ 2%; Banka Koper d.d. – 4,5%; Abanka
Vipa d.d. – EURIBOR + 2,1%; Hypo Banka
d.d. – 4,5%,
– doba vračanja kredita je do največ 5
let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke;
b)
– prosilec lahko vloži vlogo za mikrokredit
v višini 1,000.000 SIT,
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Ob-17670/05
Na podlagi 74. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03)
in sklepa skupščine Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne
10. 5. 2005 Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost
upokojencev in invalidov v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki
jo organizirajo zveze in društva upokojencev
in invalidov v letu 2005.
2. Višina razpisanih sredstev:
Razpisana sredstva v letu 2005 skupno
znašajo 39,084.000 SIT, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih
33,221.400 SIT;
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 5.862.600 SIT.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in invalidov in se ne
smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– Zveze društev upokojencev oziroma
društva upokojencev, ki so organizirana na
državni ravni ter
– invalidske organizacije, organizirane
na državni ravni, ki imajo med člani najmanj
10% delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev:
– sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede
na število upokojencev – članov zvez društev upokojencev oziroma društev upokojencev, prijavljenih na javni razpis,
– sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov se delijo glede na
število delovnih invalidov – članov invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je treba priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2005 z načrtovano
porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je Zveza društev,
društvo upokojencev oziroma invalidska
organizacija organizirana na državni ravni,
in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov Zveze, društva oziroma invalidske organizacije.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu
članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na javni
razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10
dni po objavi tega javnega razpisa.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati
v zaprtih ovojnicah z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu
2005« na naslov Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
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7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od izteka roka za oddajo
vlog.
8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 1. in 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji
iz 5. točke tega javnega razpisa, med posamezne upravičence bo izvedel Upravni
odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije.
Upravni odbor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 04/05
Objava razpisa

Ob-17629/05

Sklad za male projekte
Program Phare čezmejno sodelovanje
Slovenija/Avstrija 2003
2003/004-939-02
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj zbira predloge projektov manjšega obsega na področju povezovanja ljudi
na lokalni ravni in »mehkih« razvojnih dejavnosti čezmejnega značaja v upravičenih
območjih programa Phare CBC in Interreg
IIIA ob slovensko-avstrijski meji, ki bodo pridobili ﬁnančno pomoč iz programa Evropskih skupnosti Phare čezmejno sodelovanje
Slovenija/Avstrija 2003.
Nasveti glede razpisa in celotne Smernice za prijavitelje so na voljo na Sekretariatu
Nov'na razvoj, Prežihova 24, 2390 Ravne
na Koroškem ter na spletnih straneh: www.
gov.si/arrr ali www.novnarazvoj.si. Rok za
prejem prijavnic je petek, 2. september 2005
do 16.00 ure.
Sekretariat bo za pomoč pri pripravi prijav na razpis organiziral informativne delavnice:
– v ponedeljek, 4. 7. 2005 ob 10. uri v
Kranju, Podjetniški center Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, sejna soba/II.nadstropje,
– v torek, 5. 7. 2005 ob 9. uri na Prevaljah, Občina Prevalje, Trg 2a,
– v torek, 5. 7. 2005 ob 14. uri v Celju,
Razvojno inovacijsko in tehnološko središče
Savinjske regije, Kidričeva ul. 25,
– v sredo, 6. 7. 2005 ob 10. uri v Mariboru, Mariborska razvojna agencija, Pobreška c. 20,
– v četrtek, 7. 7. 2005 ob 10. uri v Murski
Soboti, Pokrajinska in študijska knjižnica,
Zvezna ul. 10.
Nov'na razvoj d.o.o.
Ravne na Koroškem
Ob-17719/05
Društvo slovenskih pisateljev na podlagi
56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01, 96/02), Pravilnika o izvajanju
knjižničnega nadomestila (Uradni list RS,
št. 42/04) ter Pogodbe št. 3511-04-920096
o ﬁnanciranju in izvedbi kulturnega projekta
v obdobju 2004–2006, objavlja
javni razpis
za štipendije iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2005
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
razdelitev štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2005.
Razpis je namenjen avtorjem monografskih publikacij vseh literarnih zvrsti, literarne kritike in literarne vede, ki so del
knjižničnega gradiva v slovenskih splošnih
knjižnicah.

Kategorije in vrste razpisanih štipendij:
1.1. Kategorija uveljavljeni ustvarjalci:
– raziskovalne štipendije,
– izobraževalne štipendije,
– delovne štipendije.
1.2 Kategorija perspektivni ustvarjalci:
– raziskovalne štipendije,
– izobraževalne štipendije,
– delovne štipendije.
2. Razpisni rok: razpisni rok se prične
24. junija 2005 in se zaključi 15. avgusta
2005.
3. Vrednost razpisanih sredstev.
Skupna predvidena okvirna vrednost razpisanih sredstev za štipendije je 44,842.000
SIT.
Predvidena okvirna vrednost štipendij v
kategoriji za uveljavljene ustvarjalce:
– 10 raziskovalnih štipendij po 589.000
SIT bruto,
– 7 izobraževalnih štipendij po 1,177.000
SIT bruto,
– 7 delovnih štipendij po 2,353.000 SIT
bruto.
Predvidena okvirna vrednost štipendij v
kategoriji za perspektivne ustvarjalce:
– 6 raziskovalnih štipendij po 589.000
SIT bruto,
– 4 izobraževalne štipendije po 1,177.000
SIT bruto,
– 3 delovne štipendije po 2,000.000 SIT
bruto.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Za razpisna sredstva se lahko v skladu
z razpisnimi pogoji potegujejo avtorji izvirnih
monografskih publikacij leposlovnih del in
del, ki obravnavajo leposlovje in so predmet
javne izposoje v splošnih knjižnicah. Upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali ustvarjati v slovenščini.
Za štipendije v kategoriji uveljavljeni
ustvarjalci se lahko potegujejo avtorji z vsaj
eno ali več samostojnimi izvirnimi monografskimi publikacijami v knjižnični izposoji.
Za štipendije v kategoriji perspektivni
ustvarjalci se lahko potegujejo avtorji stari
do 35 let in avtorji, ki nimajo več kot dve
izvirni monografski publikaciji v knjižnični izposoji.
Na razpisu ne more kandidirati predlagatelj, ki je v letu 2005 pridobil literarno štipendijo iz proračunskih sredstev na MzK.
5. Merila in kriteriji: pri izboru vlog bo
Društvo slovenskih pisateljev upoštevalo
merila in kriterije, določene s Pravilnikom o
dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila DSP in pripadajočim točkovnikom, ki
sta del razpisne dokumentacije.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: pravilnik o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega
nadomestila DSP in pripadajoči točkovnik,
besedilo razpisa, evidenčni list.
Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 30. člen
Pravilnika o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila DSP.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
pisarni DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani ali
dostopna na spletni strani DSP: http://www.
drustvo-dsp.si.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na evidenčnem listu in mora vsebovati vse obvezne
podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana, do 15. 8. 2005, kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
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z izpisom na prednji strani Ne odpiraj – prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega
nadomestila. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja in naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
15. 8. 2005.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v evidenčnem listu.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako vloge, na katero
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dodatne informacije lahko dobite v pisarni DSP.
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij sta Barbara Šubert in Saša Jovanović.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru.
Komisija DSP bo predlagatelje o svojem
izboru obvestila v roku 30 dni od zaključka
odpiranja vlog, ki se bo pričelo 18. avgusta
2005.
Pritožbeni rok je 8 dni po prejemu obvestila o predlaganih rezultatih razpisa. Po
končanem pritožbenem postopku predloge
komisije potrdi upravni odbor Društva slovenskih pisateljev. Rezultati postanejo veljavni s sklepom upravnega odbora DSP.
Društvo slovenskih pisateljev

sionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je najmanj
90 dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 25. 8. 2005. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Po pravnomočnosti odločbe sklene župan
z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, v kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-60,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 6. 2005
Občina Postojna

Ob-17710/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97,
37/98 in 96/99) ter 2.,17., 18. in 19. člena
Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 7/04, 141/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pokopališke dejavnosti
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: upravljanje, tekoče
in investicijsko vzdrževanje pokopališč in
pokopaliških objektov.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Postojna in naselja
Veliki Otok.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
člena Zakona o javnih naročilih: ponudnik
mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v
4. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 7/04
in 141/04).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.

VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:
– ponudbena cena: do 80 točk,
– strokovna in organizacijska usposobljenost: do 12 točk,
– reference ponudnika: do 8 točk.
V primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj, ki nudi najnižjo ceno.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, pisarna št. 29, Zora Obreza – tel.
05/72-80-784 po predhodni najavi, kontaktna oseba za dodatne informacije: Ivan
Žnidaršič.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan (po
predhodni telefonski najavi) od objave razpisa do največ pet dni pred rokom za oddajo
ponudb (do vključno 3. 8. 2005).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, namen nakazila: koncesija – pokopališča.
IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
koncesija – pokopališča« je treba predložiti
v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov
prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 8. 2005 do 9. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se
ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8.
2005 ob 12. uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: kandidat mora predložiti
nepreklicno garancijo banke (ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost
kandidature, v višini 300.000 SIT. Garancija
mora biti veljavna najmanj do 30. novembra
2005.
Kandidat mora prijavi predložiti tudi potrjeno izjavo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 300.000 SIT za vsako leto izvajanja
koncesije.
Bančno garancijo bo predložil v roku
8 dni od podpisa pogodbe in jo letno obnavljal.
XII. Pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: konce-
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Ob-17711/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98
in 96/99) ter 2.,17., 18. in 19. člena Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje določenih
gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 7/04 in 141/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja
javnih prometnih površin ter
spremljajočih objektov in naprav v
Občini Postojna
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih prometnih površin ter spremljajočih objektov in naprav, in sicer:
– vzdrževanje – čiščenje in popravila javnih prometnih površin (ulice, trgi, pločniki,
stopnišča in drugi peš prehodi),
– nameščanje, (obeležba) označevanje in vzdrževanje talne in vertikalne cestno-prometne signalizacije na zgoraj navedenih prometnih površinah,
– vzdrževanje javne tržnice, sejmišč in
javnih parkirišč,
– zimska služba,
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– opravila, ki so zakonsko vezana na
varstvo in varnost prej navedenih javnih površin,
– druga dela po letnem programu del.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje, ki ga določa 3. člen Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje določenih
gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 7/04 in 141/04), natančno
pa je območje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
člena Zakona o javnih naročilih: ponudnik
mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v
4. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 7/04
in 141/04).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri
izbiri koncesionarja; največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže, je
100 točk:
– ponudbena cena: do 80 točk,
– reference ponudnika: do 12 točk,
– strokovna in organizacijska usposobljenost: do 8 točk,
V primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj, ki nudi najnižjo ceno.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, pisarna št. 29, Zora Obreza – tel.
05/72-80-784 po predhodni najavi, kontaktna oseba za dodatne informacije: Ivan Žnidaršič.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan (po
predhodni telefonski najavi) od objave razpisa do največ pet dni pred rokom za oddajo
ponudb (do vključno 3. 8. 2005).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345,
namen nakazila: koncesija – vzdrževanje
javnih prometnih površin.
IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
koncesija vzdrževanje javnih prometnih površin« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 8. 2005 do 9. ure, ne glede na vrsto pre-
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nosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se
ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8.
2005 ob 11. uri v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: kandidat mora predložiti
nepreklicno garancijo banke (ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost
kandidature, v višini 6,000.000 SIT. Garancija mora biti veljavna najmanj do 30 novembra 2005.
Kandidat mora prijavi predložiti tudi potrjeno izjavo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 6,000.000 SIT za vsako leto izvajanja
koncesije.
Bančno garancijo bo predložil v roku 8
dni od podpisa pogodbe in jo letno obnavljal.
XII. Pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je najmanj
90 dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 25. 8. 2005. O izbiri koncesionarja odloči koncendent z upravno odločbo.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Po pravnomočnosti odločbe sklene župan
z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/72-80-760,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 6. 2005.
Občina Postojna

Ob-17713/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97,
37/98 in 96/99) ter 2., 17., 18. in 19. člena
Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 7/04, 141/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe
hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih
zelenih površinah v Občini Postojna
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih zelenih
površinah, in sicer:
– oskrba in saditev drevja, živih meja,
okrasnega drevja ter drugih rastlin;
– razmestitev in hramba cvetličnih korit;
– spomladansko in jesensko čiščenje
javnih zelenih površin,
– košnja travnatih površin,
– druga dela po letnem programu del.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Postojna in naselja
Prestranek, za zelene površine, ki so v lasti
oziroma v upravljanju Občine Postojna.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
člena Zakona o javnih naročilih: ponudnik
mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v
4. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 7/04
in 141/04).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri
izbiri koncesionarja; največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže je
100 točk:
– ponudbena cena: do 80 točk,
– reference ponudnika: do 12 točk,
– strokovna in organizacijska usposobljenost: do 8 točk.
V primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj, ki nudi najnižjo ceno.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, pisarna št. 29, Zora Obreza – tel.
05/72-80-784 po predhodni najavi, kontaktna oseba za dodatne informacije: Ivan Žnidaršič.
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b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan (po
predhodni telefonski najavi) od objave razpisa do največ pet dni pred rokom za oddajo
ponudb (do vključno 3. 8. 2005).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, namen nakazila: koncesija – hortikultura.
IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
koncesija – hortikultura« je treba predložiti
v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov
prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 8. 2005 do 9. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se
ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8.
2005 ob 11.30 uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: kandidat mora predložiti
nepreklicno garancijo banke (ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost
kandidature, v višini 600.000 SIT. Garancija
mora biti veljavna najmanj do 30. novembra
2005.
Kandidat mora prijavi predložiti tudi potrjeno izjavo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 600.000 SIT za vsako leto izvajanja
koncesije.
Bančno garancijo bo predložil v roku 8
dni od podpisa pogodbe in jo letno obnavljal.
XII. Pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-

4. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 4 let.
5. Koncendent za izvajanje koncesije ne
plačuje. Koncesionar za vsako leto trajanja
koncesije, do roka, določenega s koncesijsko pogodbo, plača koncedentu koncesijsko
dajatev za podeljeno koncesijo. Višina se
določi s koncesijsko pogodbo v % od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v preteklem letu.
6. Koncesionar mora za izpolnjevanje za
opravljanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je ﬁzična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– v primeru, da je koncesionar registriran
kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v
sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
– v primeru, da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži
priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, potekalo v okviru
predpisanih standardov in normativov;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da predloži program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; če pa namerava koncesionar dejavnost
opravljati tudi s podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati razpisne pogoje na enak način kot
koncesionar, vso materialno pravno odgovornost za njihovo delo nosi koncesionar;
– da ima reference za tovrstna dela in da
izpolnjuje ostale pogoje, določene v javnem
razpisu;
– druge pogoje potrebne za udeležbo
(usposobljenost, sposobnost, nekaznovanost itd.) določene z veljavnim zakonom, ki
ureja postopek javnih naročil.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Selnica ob Dravi po objavi
razpisa vsak delavnik med 8. in 14. uro.
8. Merila za izbiro ponudnika so:
– višina koncesijske dajatve: 10%,
– cena storitev: 80%,
– reference: 10%.
9. Koncesionarja izbere Občinski svet
Občine Selnica ob Dravi, kot pristojni organ
občine na podlagi javnega razpisa. Postopek za podelitev koncesije vodi občinska
uprava na podlagi javnega razpisa. Župan
imenuje komisijo za izvedbo razpisnega postopka. Komisija na podlagi analize ponudb
pripravi poročilo, v katerem navede kateri
kandidat najbolj izpolnjuje razpisne pogoje
in ga predloži v potrditev občinskemu sve-

jemu ponudbe: opcija ponudbe je najmanj
90 dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 25. 8. 2005. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Po pravnomočnosti odločbe sklene župan
z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-60,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 6. 2005.
Občina Postojna
Št. 30
Ob-17428/05
Na podlagi 11. in 12. člena Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/99, 7/02),
na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.
35/99), na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje pokopališke dejavnosti
v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 10/05)
in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/03), objavlja Občina Selnica
ob Dravi
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti.
1. Koncendent je Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za dejavnost urejanja pokopališč in
za opravljanje pogrebnih storitev na naslednjih pokopališčih: v Selnici ob Dravi in pri Sv.
Duhu na Ostrem vrhu.
Za obe pokopališči se izda ena koncesija.
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe – pokopališka dejavnost, ki zajema:
– urejanje dokumentacije in ureditev ter
prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje dežurne pogrebne službe,
– redna vzdrževalna dela na objektih in
napravah,
– čiščenje mrliške vežice,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– druga dela, ki so posebej urejena z
upravljavcem pokopališč,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in odlokom.
3. Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive s
koncesijo in za katere si je predhodno pridobil soglasje koncendenta.
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tu. Odločitev občinskega sveta je občinski
upravi osnova za izdajo upravne odločbe. Z
izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
10. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Slobodan
Tatalovič, tel. 02/673-02-02, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.
11. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi s
pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti«.
12. Rok za oddajo ponudbe je 4. 8. 2005,
do 12. ure.
13. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
2005, ob 10. uri na sedežu Občine Selnica
ob Dravi.
14. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
15. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni, ko bo občinski svet
sprejel sklep o izbiri koncesionarja.
16. Občina Selnica ob Dravi si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 42304/00021/2005
Ob-17429/05
Na podlagi Statuta Občine Hoče – Slivnica (MUV, št. 8/03), Odloka o plakatiranju in
oglaševanju v Občini Hoče – Slivnica (MUV,
št. 14/04) in 59. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), Občina Hoče – Slivnica
objavlja
javni razpis
za oddajo oglasnega prostora na
nadstrešnicah avtobusnih postaj za
opravljanje dejavnosti oglaševanja na
območju Občine Hoče – Slivnica
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
oglasnega prostora na nadstrešnicah avtobusnih postaj za opravljanje dejavnosti oglaševanja na 25 avtobusnih nadstrešnicah na
območju Občine Hoče – Slivnica.
2. Reklamni objekt, s katerim se izvaja
oglaševanje, je reklamna dvostranska tabla,
nameščena na nadstrešnici avtobusne postaje, velikosti do 4 x A1, oziroma kakor izhaja iz
graﬁčne priloge razpisne dokumentacije.
3. Občina Hoče – Slivnica (v nadaljevanju oddajalec oglasnega mesta) določi glede na posamezno krajevno skupnost število
reklamnih objektov, pri čemer pa mora zagotoviti eno oglasno mesto za oglaševanje za
lastne potrebe in potrebe določene krajevne
skupnosti.
4. Izvajalec v svojem imenu in za svoj
račun izdela in pritrdi svoje reklamne table
na nadstrešnice avtobusne postaje, jih koristi za oglaševanje, skrbi za vzdrževanje,
jih po poteku pogodbenega razmerja odstrani in izvaja druge aktivnosti, določene
s pogodbo.
5. Pogodba o izvajanju oglaševanja na
nadstrešnici avtobusne postaje se sklene
za obdobje petih let. Pričetek veljavnosti
ter razlogi in načini za predčasno prekinitev
pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo.
6. Izvajalec je dolžan v času trajanja pogodbenega razmerja Občini Hoče – Slivnica plačevati nadomestilo, ponujeno v višini
najmanj 200 € na mesec na vsako oglasno
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mesto. Izvajalec lahko nadomestilo plačuje
po mesečnih obračunih.
7. Izvajalec plačuje za vsako reklamno
tablo predpisano komunalno takso po Odloku o komunalnih taksah Občine Hoče – Slivnica (MUV, št. 20/01).
8. Na podlagi razpisne dokumentacije
se na javni razpis lahko prijavi pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali samostojni podjetnik,
ki opravlja to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje
razpisane pogoje.
9. Za objavo javnega razpisa in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika se smiselno uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb ter splošna načela javnega naročanja po zakonodaji, ki ureja področje javnega naročanja. Za postopkovna
vprašanja se subsidiarno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), za materialna
pa Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01
in 32/04).
10. O izbiri izvajalca na predlog komisije,
se izda upravna odločba, na katero je možna pritožba županu občine in druga pravna
sredstva v skladu z Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04). Pri izbiri izvajalca
bodo upoštevane le pravilno opremljene in
popolne ponudbe. Izbrani izvajalec je dolžan
pogodbo skleniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe.
11. Rok za prijavo na razpis je 18. julij
2005 do 12. ure. Prijava na razpis se lahko
izroči osebno v vložišče na naslovu: Občina
Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, ali po pošti v zapečateni kuverti, na
kateri sta vidna identiﬁkacija ponudnika ter
napis: »Razpis – oglaševanje na avtobusnih
nadstrešnicah – Ne odpiraj!«.
12. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti:
12.1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
12.2. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
12.3. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi,
12.4. dokazilo, da razpolaga z zadostnim
številom strokovnega kadra za učinkovito
opravljanje dejavnosti,
12.5. dokazilo, da je ustrezno tehnično
usposobljen za izvajanje dejavnosti,
12.6. potrdila občin, s katerimi ponudnik
že ima sklenjene pogodbe o opravljanju dejavnosti oglaševanja, s podatki o trenutnem
številu reklamnih objektov, na dan objave
razpisa,
12.7. podatke o načinu nameščanja reklamnih objektov oziroma menjave reklamnih sporočil.
13. Razpisna dokumentacija obsega:
13.1. ponudbo:
– podatki o ponudniku,
– predlagano višino mesečnega nadomestila za en reklamni objekt,
– elemente za izračun nadomestila in komunalne takse,
– druge morebitne elemente ponudbe, ki
so lahko predmet usklajevanja pri sklepanju
pogodbe,
13.2. osnutek pogodbe (ki se po dogovoru z izbranim ponudnikom uskladi, ponudnik

lahko predlaga določene ugodnosti oziroma
poda svoje predloge za ureditev pogodbenega razmerja),
13.3. Odlok o oglaševanju v Občini Hoče
– Slivnica,
13.4. graﬁčna priloga oglasnega mesta,
13.5. merila za ocenitev ponudb:
– ponujeno mesečno nadomestilo za en
objekt: 90%,
– reference: 10%.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na sedežu Občine Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče, ali na spletnih straneh občine:
www.hoce-slivnica.si.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom je Vesna Bratuša,
tel. 02/616-53-23.
14. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpisne pogoje in katerega ponudba bo najvišje
ocenjena. V primeru enake skupne ocene
ima prednost ponudnik z višje ponujenim
nadomestilom.
15. Javno odpiranje ponudb bo 19. julija
2005 ob 10. uri v sejni sobi občinske uprave
Občine Hoče – Slivnica.
Občina Hoče – Slivnica
Št. 1241/2005
Ob-17688/05
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 42/00,
30/01 in 29/03), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS,
št. 18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in
102/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) in
sklepa komisije za poslovne prostore dne
14. 4. 2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov
v najem z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Čevljarska ulica 22, usposobljen poslovni prostor brez uporabnega dovoljenja, v izmeri 90,40 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost. Izklicna cena mesečne
najemnine znaša 149.393 SIT.
2. Koper, Gortanov trg 15, usposobljen
poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem,
v izmeri 55,50 m2, s souporabo skupnih
prostorov (sanitarije, hodniki in stopnišče)
oddajamo za pisarniško dejavnost. Izklicna
mesečna najemnina znaša 97.622,84 SIT.
3. Sočerga 5, neusposobljen poslovni
prostor v pritličju in nadstropju poslovnega
objekta, v izmeri 316,15 m2. Izklicna mesečna najemnina znaša 367.351 SIT. Obstoječa
namembnost delavnice in trgovine.
4. Koper, Trubarjeva 6, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v
izmeri 74,93 m2, oddajamo za pisarniško
dejavnost, trgovino z neživili ali drugo mirno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina
znaša 96.016 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini
DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in ob sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno) ali na spletni strani
www.koper.si.
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Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako K361-41/2005« mora
prispeti v zaprti in označeni ovojnici vključno
do 11. julija 2005 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva ul. št. 10 (po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, pritličje desno. Na hrbtni strani kuverte
mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika, komisija uporablja določbe Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občine in
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
v najem. Če komisija med ponudniki ne bo
mogla izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi
objavo javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa.
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada za nepremičnine, tel. 05/66-46-284 ali
66-46-286. Razpis in razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi na
spletni strani Mestne občine Koper: www.
koper.si.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasnih deskah Mestne občine Koper, Obrtne zbornice Koper, Gospodarske
zbornice Koper in na spletni strani www.
koper.si.
Mestna občina Koper

12. Kupec ne plača komunalnega prispevka. Pred izdajo gradbenega dovoljenja
pa je dolžan plačati priključne takse in druge
stroške za izvedbo komunalnih priključkov
na trgovsko poslovni objekt.
13. Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90
dni od roka za predložitev ponudbe.
14. Rok za plačilo kupnine ne sme biti
daljši od 8 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa.
15. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z, v razpisu določenimi,
pogoji prodaje.
16. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Občina lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi.
17. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo v roku 10 dni od poziva k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v desetih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Starše. Kavcija se
zadrži tudi v primeru, da se plačilo kupnine
in stroškov ne izvede v roku, pogodba pa
razdre.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše,
z oznako »Ponudba za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 25. 7. 2005 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 25. 7. 2005 ob
13. uri v prostorih Občine Starše.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo v Občinski
upravi občine Starše pri Stanki Vobič, tel.
02/686-48-05, e-mail: tajnik@starše.si.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednostile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati
obveščeni v roku največ 30 dni od izteka
roka za predložitev ponudb.
Občina Starše

Ob-17430/05
Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, razpisuje na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), Pravilnikom o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem Občine Starše št.
015-03/2004-10 s 3. 11. 2004, proračuna
Občine Starše za leto 2005 (MUV, št. 1/05)
in posameznega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, sprejetega na
seji Občinskega sveta občine Starše dne
20. 4. 2005 in 15. 6. 2005
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča za
izgradnjo poslovno trgovskega objekta
I. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče v centru Starš parc. št. 230/3
k.o. Starše, k. o. Starše v skupni izmeri 30 a
77 m2, za izhodiščno ceno 123.080 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
oddaje ponudbe.

Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
1. Na predmetnem zemljišču je ponudnik oziroma kupec dolžan zgraditi poslovno-trgovinski objekt. Trgovski objekt mora
imeti trgovino na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializirani prodajalni.
Najmanjša dovoljena neto prodajna površina trgovine je 400 m2.
Notarski stroški, stroški dajatev na promet
nepremičnin bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo bo predlagala Občina Starše.
Gradbeno zemljišče mora kupec za
gradnjo ustrezno komunalno opremiti. Kupec mora izdelati projekt in pridobiti gradbeno dovoljenje ter urediti okolje objekta in
zgraditi potrebno število parkirnih mest.
2. Objekt mora biti zgrajen in predan namenu najkasneje v roku 1 leta 6 mesecev po
sklenitvi prodajne pogodbe.
3. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki
s sedežem v Republiki Sloveniji.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
samostojni podjetniki pa priglasitveni list iz
evidence samostojnih podjetnikov posameznikov.
4. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
svoje točne podatke (naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo
– podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika, davčno in matično
številko ponudnika, št. telefona, telefaksa in
elektronski naslov ponudnika in kontaktno
osebo ponudnika.
5. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine in
plačilne pogoje.
6. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja in da poslovanje ponudnika
ne vodi prisilna uprava.
7. Ponudnik mora predložiti dokazilo o
poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ni starejša od 30 dni.
8. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
9. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane, ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
10. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
11. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine in se poravna na transakcijski račun Občine Starše št.
01315-0100009011. Uspelemu ponudniku
se varščina vračuna v kupnino, neuspelim
pa vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa,
brez obresti.
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Ob-17957/05
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 73/03) in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih
dopolnitev
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Prodaja zasedenega stanovanja v Tesarski ul. 3c, Kočevje, ki stoji na parc. št.
1378/4, k.o. Kočevje, v izmeri 59,74 m2, s
kletnim prostorom 1,94 m2. Stanovanje je
zasedeno z najemnikom, ki ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino pod točko
znaša 10,600.000 SIT.
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V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo konkretne nepremičnine nosi
prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) kupnino bo kupec poravnal v 8 dneh,
od sklenitve pogodbe.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. O
uveljavljanju predkupne pravice se mora najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni
od obvestila o prejeti najvišji ponujeni ceni.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne
24. 6. 2005, tako, da se rok za oddajo prijav
izteče 8. 7. 2005. Za pravočasno se bodo
štele tudi vloge, ki bodo oddane s priporočeno pošto najkasneje do vključno 8. 7. 2005
na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – (navesti konkretno
nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora
biti priloženo potrdilo o plačilu varščine.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, pri Ani Štaudohar, tel.
041/406-182.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje

ščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
3311-7141998-2005. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne
plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži;
1.4. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
1.5. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno.
6. Vlada RS lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri
čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške
nastopa na javni dražbi.
7. Informacije: za dodatne informacije v
zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se
obrnite na Ivana Kotnika, direktorja Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, tel. 03/89-60-600.
Šolski center Velenje

Stran

4792 /

Št.

Javne dražbe
Ob-17949/05
Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin
(stanovanja) stečajnega dolžnika IR Inženiring d.o.o. - v stečaju, objavljeni v Ur. l. RS,
št. 58 z dne 17. 6. 2005, na strani 4607,
Ob-16734/05, se telefonska številka pravilno glasi: 051/357-335.
IR Inženiring d.o.o. Krško – v stečaju
Jožef Patty
stečajni upravitelj
Ob-17700/05
Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Kotnikova 38, na
podlagi Sklepa Vlade RS št. 478-204/2005 z
dne 15. 6. 2005 in skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, objavlja
javno dražbo
1. Predmet prodaje: dijaški dom, stolpič
A, na naslovu Efenkova ul. 61, z veznim hodnikom v izmeri neto površine 2929,10 m2,
skupaj s funkcionalnim zemljiščem tj. parc.
št. 2431/13 v naravi pot v izmeri 327 m2,
parc.št. 2443/1 v naravi funkcionalni objekt
v izmeri 14 m2 in zelenica v izmeri 247 m2,
parc.št. 2443/4 v naravi posl. stavba v izmeri 640 m2, parc. št. 2443/7 v naravi posl.
stavba v izmeri 1148 m2, parc. št. 2443/14
v naravi zelenica v izmeri 258 m2, parc.št.
2445/1 v naravi zelenica v izmeri 362 m2,
parc. št. 2446/2 v naravi dvorišče v izmeri
1361 m2, parc. št. 2446/7 v naravi dvorišče
v izmeri 308 m2 in parc. št. 2446/6 v naravi
dvorišče v izmeri 253 m2, vse k.o. Velenje.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Za prodajano nepremičnino obstaja
predkupna pravica Občine Velenje.
2. Izklicna cena: za nepremičnine, ki so
predmet te je izklicna cena 345,000.000 SIT,
najnižji znesek višanja je 150.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala 11. julija 2005, z začetkom ob
12 uri v mali predavalnici Višje strokovne
šole na Trgu mladosti 3 v Velenju.
5. Drugi pogoji:
1.1. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedem
v RS in ﬁzične osebe, ki so državljani RS,
kar dokazujejo pred dražbo z izpisom iz
sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu;
1.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
1.3. dražitelji morajo pred dražbo
predložiti dokazilo o plačani 10% var-

Št. 012-1/05-114
Ob-17485/05
Občina Kočevje, 1330 Kočevje, Ljubljanska 26, na podlagi 29. in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in načrta prodaje
stvarnega premoženja občine, sprejetega z in
Odlokom o proračunu Občine Kočevje za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 22/05) objavlja poziv za
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. 1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, telefon 01/89-38-220,
faks 01/89-38-230.
2. Opis predmeta prodaje:
Podatki:
– parc. št. 1175/3 dvorišče v izmeri
218 m2, ZKV 327 k.o. Kočevje,
– parc. št. 1175/4 dvorišče v izmeri
32 m2, ZKV 327 k.o. Kočevje,
– poslovna stavba izmeri 5 m2, ZKV 327
k.o. Kočevje,
– poslovna stavba izmeri 72 m2, ZKV
327 k.o. Kočevje.
Zemljišče predstavljata parceli, ki ga
predstavlja dvorišče v izmeri 250 m2, ter poslovna stavba v izmeri 77 m2, ki je v slabem
stanju. Objekt je dotrajan in ga je potrebno
porušiti, saj je vidno dotrajan, sanitarni elementi in oprema enako, vidno je zamakanje
skozi strešno konstrukcijo, sami prostori pa
ne ustrezajo sedanjim veljavnim predpisom.
V objektu je izvedena elektro in vodna instalacija ter instalacija centralnega ogrevanja.
Nepremičnine se nahajajo znotraj športno
rekreativnega kompleksa Gaj v Kočevju.
1. Zemljišče se ponudi v prodajo za
gradnjo individualnega storitvenega objekta,
ki mora vsebovati sanitarije (tuš, wc itd.) za
potrebe kegljišča, teniških igrišč, balinišča
in drugih športnih objektov v bližini, ter garderobe za potrebe kegljišča. Hkrati so lahko
v objektu prostori za skupne dejavnosti za
potrebe športa, ki se odvijajo znotraj rekreativnega parka Gaj. Prodaja se izvede preko
javnega razpisa.
2. Podrobnejši pogoji prodaje
Vsebina objekta:
– Objekt, ki bo zgrajen na zemljišču,
mora biti usklajen z Občino Kočevje (investi-
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tor mora pred izdajo gradbenega dovoljenja
pridobiti soglasje o usklajenosti).
– Objekt mora vsebovati sanitarije in
garderobe (moške, ženske, …) skladno s
predpisi za športne objekte, katerih uporaba je zagotovljena za uporabnike, kegljišča,
balinišča, teniških in odbojkarskega igrišča v neposredni bližini, ter drugih občinskih
športnih objektov v sklopu centra Gaj.
– Kupec mora preko svojega zemljišča oziroma objekta zagotoviti dostop in
vstop do objekta kegljišče.
– Namembnost objekta mora biti
športno rekreativna in turistična (ﬁtnes, aerobika, gostinske storitve, turistična pisarna,
športni servis in podobno).
Drugi pogoji:
– Kupec nepremičnine mora v roku
6 mesecev od podpisa pogodbe, ob pomoči Občine Kočevje pridobiti gradbeno dovoljenje za nadomestno gradnjo, z občino
usklajenega, objekta (soglasje občine), pod
pogoji določenimi v tem programu in pogodbe o prodaji.
– V šestih mesecih po pridobljenem
gradbenem dovoljenju, zgradi objekt do tretje gradbene faze in usposobi sanitarije ter
garderobe za potrebe kegljišča.
– V osemnajstih mesecih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja v celoti dokonča objekt (uporabno dovoljenje).
– V primeru, da kupec ne izpolni katerega od predhodno treh navedenih drugih
pogojev, razen v primeru višje sile (ko kupec
kot investitor ne more vplivati na izpolnitev
pogojev), se lastništvo na obeh navedenih
parcelah, v tem programu prodaje, vrne na
Občino Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje,
na način, da se vknjiži na navedenih nepremičninah lastninska pravica, hkrati pa se
kupcu ne vrnejo nikakršni stroški, ki jih je
imel z nakupom, programom, izvedbo del,
oziroma vseh drugih stroškov, ki so vezani
na ta nakup in investicijo. Občina Kočevje v
tem primeru postane tudi lastnik vsega kar
je zgrajeno na navedenih nepremičninah,
brez kakršnih koli povračil. Pogoje se zabeleži v pogodbi, pogojih dražbe in zemljiški
knjigi.
– Kupec zemljišča bo moral najkasneje v štiriindvajsetih mesecih po dokončanju
objeta na navedenih parcelah, investirati
še dodatna pogodbeno dogovorjena lastna
sredstva v športne objekte znotraj kompleksa Gaj, ki so v lasti občine, in sicer do višine
30 mio SIT, ob pogoju, da pridobi upravljanje
nad temi objekti.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino,
ki zajema parceli 1175/3 in 1175/4, obe
k.o. Kočevje skupaj z zgrajenim objektom
2,227.220 SIT. Cena ne zajema davščin.
Predmetno nepremičnino se proda na
javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna
cena je 2,227.220 SIT.
3. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražbo vodi
predsednica Komisije za vodenje in nadzor postopkov, pridobivanja, razpolaganja
in upravljanja z zemljišči in objekti Občine
Kočevje oziroma zato pooblaščena oseba.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na podračun EZR Občine Kočevje št.
01248-0100005213 pri UJP Novo mesto,

upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja

s pripisom za javno dražbo-Gaj. Dražitelj
mora pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora v primeru vzajemnosti, zaradi vpisa v zemljiško
knjigo, predložiti enolično identiﬁkacijsko
številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03). Objavo o javni dražbi se
objavi v Uradnem listu RS, ter na krajevno
običajen način, in sicer vsaj 15 dni pred vršitvijo javne dražbe.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v sejni sobi Občine Kočevje – I.
nadstropje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, v
torek, 5. 7. 2005 ob 12. uri.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
(mesecu dni) po zaključku javne dražbe.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po
podpisu pogodbe. Če dražitelj po svoji krivdi
ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina
pa zapade prodajalcu.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati vse stroške v zvezi z sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (kupnina, plačilom davčnih dajatev na promet in druge davščine,
notarsko overovitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi in vpisom v zemljiško knjigo).
8. Ustavitev postopka
Komisija za vodenje in nadzor postopkov, pridobivanja, razpolaganja in upravljanja z zemljišči in objekti Občine Kočevje
lahko do sklenitve pogodbe postopek javne
dražbe ustavi.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 893-82-20 – Leon Behin.
Občina Kočevje
Ob-17702/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Postojna št. 03201-1/2004
z dne 26. 10. 2004, sklepov župana
št. 031-01-1/03 z dne 2. 2. 2005 in št.
03201-1/2005 z dne 5. 4. 2005 ter 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. k.o. Postojna, vl. št. 283: parc. št.
1315/2 travnik 2. razred v izmeri 84 m2 in
parc. št. 2717/1 cesta v izmeri 780 m2; vl.
št. 1897: parc. št. 1314/1 travnik 2. razred v
izmeri 279 m2 in parc. št. 1293/1 travnik 2.
razred v izmeri 1076 m2; vl. št. 2989: parc.
št. 2612/1 pot v izmeri 325 m2; vsa zemljišča se prodajajo skupaj za izklicno ceno:
15,900.000 SIT.
Zemljišča se nahajajo v mestu Postojna
in so skupaj s parcelami v privatni lasti glede na Odlok o ureditvenem načrtu Titova
cesta v Postojni (Ur. list RS, št. 57/94) in
ostale veljavne zakonske in podzakonske
akte, ki urejajo to področje, opredeljena kot
zazidljiva zemljišča, ki so namenjena gradnji
trgovskega centra.
2. k.o. Postojna, vl. št. 326: parc. št.
1811/1 pašnik 4. razred v izmeri 3743 m2;
izklicna cena: 16,407.000 SIT,
Zemljišče je predvideno za gradnjo
skladno z veljavnimi prostorskimi planskimi
in izvedbenimi akti Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi
akti, ki urejajo to področje.
3. k.o. Postojna, vl. št. 878: parc. št.
561/47 pašnik 4. razred v izmeri 553 m2,
izklicna cena: 406.925 SIT,
4. k.o. Postojna, vl. št. 878: parc. št.
561/88 pašnik 4. razred v izmeri 242 m2,
izklicna cena: 178.075 SIT.
Zemljišči pod 3. in 4. točko se nahajata v
območju stavbnih zemljišč, nista pa primerni
za gradnjo.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT, razen pri
nepremičninah pod 3. in 4. točko, kjer najmanjši znesek višanja znaša 10.000 SIT.
Izklicne cene zemljišč že vključujejo davek na dodano vrednost.
Zemljišča pod 1. in 2. točko so delno
komunalno opremljena, investitorji jih lahko opremijo sami na lastne stroške, le-ti
bodo upoštevani pri odmeri komunalnega
prispevka. Komunalni prispevek se investitor zaveže plačati pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Ta se bo odmeril na podlagi veljavnih predpisov.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju,
vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in ﬁzične osebe, ki izkažejo,
da so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili,
na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Neuspelim
dražiteljem se bo varščina vrnila v roku 8 dni
po opravljeni javni dražbi brez obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po prejemu pogodbe oziroma po prejemu obvestila
občine, v primeru, da sestavi notarski zapis
pogodbe notar. Kupnino je kupec dolžan
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plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se
mu ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25,
ali na tel. št. 05 7280-786 in 05 7280-722;
ogled lokacij je mogoč po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo v torek, 12. 7. 2005
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod s Prešernove ulice).
Občina Postojna
Ob-17703/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Postojna št. 36101-9/95 z dne
31. 5. 2005 ter 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so poslovni prostori in
zemljišča v območju, ki se ureja z OLN Veliki
Otok (Uradni list RS, št. 89/04):
1. parc. št. 1449/22 poslovna stavba v
izmeri 262 m2, dvorišče v izmeri 54 m2 ter
parc. št. 1449/21 dvorišče v izmeri 1001
m2 v deležu do 3750/10000; izklicna cena:
4,861.348,22 SIT,
2. parc. št. 1449/23 poslovna stavba v
izmeri 172 m2 in parc. št. 1449/21 dvorišče
v izmeri 1001 m2 v deležu do 2500/10000;
izklicna cena: 2,998.866,81 SIT,
3. parc. št. 1449/24 poslovna stavba v
izmeri 140 m2 in parc. št. 1449/21 dvorišče
v izmeri 1001 m2 v deležu do 1250/10000;
izklicna cena: 2,214.908,95 SIT,
4. parc. št. 1449/26 poslovna stavba v
izmeri 384 m2, dvorišče v izmeri 1078 m2;
izklicna cena: 9,993.845,33 SIT,
5. parc. št. 1449/30 poslovna stavba
v izmeri 240 m2, dvorišče v izmeri 79 m2,
dvorišče v izmeri 171 m2; izklicna cena:
3,711.598,57 SIT,
6. parc. št. 1449/29 poslovna stavba v
izmeri 190 m2, dvorišče v izmeri 265 m2; izklicna cena: 3,341.662,67 SIT,
7. parc. št. 1449/32 poslovna stavba v
izmeri 198 m2, dvorišče v izmeri 651 m2; izklicna cena: 5,651.536,72 SIT,
8. parc. št. 1449/33 poslovna stavba v
izmeri 170 m2, dvorišče v izmeri 724 m2; izklicna cena: 5,799.472,59 SIT,
9. parc. št. 1449/40 poslovna stavba v
izmeri 314 m2, dvorišče v izmeri 550 m2 in
parc. št. 1449/46 poslovna stavba v izmeri
119 m2, dvorišče v izmeri 1448 m2 v deležu do
2500/10000; izklicna cena: 8,512.301,94 SIT,
10. parc. št. 1449/41 poslovna stavba
v izmeri 314 m2, dvorišče v izmeri 82 m2,
dvorišče v izmeri 93 m2 in parc. št. 1449/46
poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče
v izmeri 1448 m2 v deležu do 2500/10000;
izklicna cena: 6,359.503,03 SIT,
11. parc. št. 1449/42 poslovna stavba
v izmeri 157 m2, dvorišče v izmeri 41 m2,
dvorišče v izmeri 47 m2 in parc. št. 1449/46
poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče
v izmeri 1448 m2 v deležu do 1250/10000;
izklicna cena: 3,182.650,62 SIT,
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12. parc. št. 1449/43 poslovna stavba
v izmeri 157 m2, dvorišče v izmeri 41 m2,
dvorišče v izmeri 47 m2 in parc. št. 1449/46
poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče
v izmeri 1448 m2 v deležu do 1250/10000;
izklicna cena: 3,182.650,62 SIT,
13. parc. št. 1449/12 poslovna stavba v
izmeri 102 m2, dvorišče v izmeri 661 m2, parc.
št. 2795/7 poslovna stavba v izmeri 366 m2,
dvorišče v izmeri 44 m2 in parc. št. 1697/7
poslovna stavba v izmeri 39 m2, gospodarsko
poslopje v izmeri 31 m2, dvorišče v izmeri 127
m2; izklicna cena: 8,839.824 SIT,
14. parc. št. 1449/34 dvorišče 1467 m2;
izklicna cena: 8,421.749,32 SIT,
15. parc. št. 1449/44 poslovna stavba
v izmeri 156 m2, dvorišče v izmeri 41 m2,
dvorišče v izmeri 46 m2 in parc. št. 1449/46
poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče
v izmeri 1448 m2 v deležu do 1250/10000;
izklicna cena: 3,176.909,82 SIT,
16. parc. št. 1449/45 poslovna stavba v
izmeri 158 m2, dvorišče v izmeri 164 m2, in
parc. št. 1449/46 poslovna stavba v izmeri
119 m2, dvorišče v izmeri 1448 m2 v deležu do
1250/10000; izklicna cena: 3,624.691,99 SIT,
17. parc. št. 1449/19 dvorišče v izmeri
1592 m2; izklicna cena: 9,139.348,95 SIT,
18. parc. št. 1449/13 dvorišče v izmeri
1556 m2; izklicna cena: 7,468.800 SIT.
Vse navedene nepremičnine se nahajajo
v k.o. Zagon. Območje, kjer se predmetne
nepremičnine nahajajo, je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost. Namenska raba,
dopustne dejavnosti in objekti ter gradbene
parcele so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT.
V izklicnih cenah, razen pri nepremičnini pod točko 13, je zajeta tudi vrednost
zemljišča cest, ki pripadajo kompleksu, in
je razdeljena na posamezne objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden
iz razpisne dokumentacije.
Izklicne cene ne vključujejo davka na
dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec.
Na nepremičninah pod zaporednimi številkami od 1 do 13 imajo sedanji najemniki
predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom se bo pozvalo
predkupne upravičence na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot
z izbranim ponudnikom. Najemniku, ki ne
bo uveljavljal predkupne pravice, je dolžan
kupec, ki odkupi njegov poslovni prostor,
povrniti vlaganja.
Prodaja vseh nepremičnin se vrši v okviru sheme pomoči, ki se dodeljuje po pravilu
»de minimis«, katero se priglasi Ministrstvu
za ﬁnance Republike Slovenije, pri čemer
skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu na podlagi pravila »de minimis«
ne sme preseči 100.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči.
Prejemniki pomoči oziroma kupci nepremičnin so dolžni v obdobju 5 let od dneva
sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin
oziroma prejema pomoči:
– opravljati dejavnost v prostorih, katere
pridobijo pod ugodnejšimi pogoji,
– ohraniti obstoječe število zaposlenih in
– obnoviti poslovne prostore in pridobiti
uporabno dovoljenje.
Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se

v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist
Občine Postojna za razliko vrednosti cene
nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane
vrednosti nepremičnine do vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom,
izdelanim v mesecu septembru 2004.
V primeru neizpolnitve obveznosti kupca
je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti
nepremičnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do dne
poplačila.
Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti
potrdilo o številu zaposlenih na dan izdaje
potrdila.
Prejemnikom pomoči oziroma kupcem
nepremičnin se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah za dobo 5 let v korist Občine Postojna.
Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju,
vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in ﬁzične osebe, ki izkažejo,
da so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine
(navesti št. parcele), ki jo bodo dražili, na
transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Neuspelim
dražiteljem se bo varščina vrnila v roku 8 dni
po opravljeni javni dražbi brez obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
prejemu pogodbe. Kupnino je kupec dolžan
plačati v roku 15 dni po prejemu računa,
ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži. Kupec
lahko prevzame nepremičnine v posest ter
vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št.
30, ali na tel. 05/72-80-753, 05/72-80-782
in 05/72-80-722; ogled lokacij je mogoč po
predhodnem dogovoru. Brezplačna razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Občini
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, v sprejemni pisarni z vložiščem, soba št. 3/2.
Javna dražba bo v sredo, 13. 7. 2005
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod s Prešernove ulice).
Občina Postojna
Št. 464-7/2005-0507
Ob-17716/05
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 29. in 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
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– odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS,
16/02 in 51/02), objavlja

– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje določene v Zakonu o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila
obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni vlogi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (kolikor ga imajo, sicer bo moral
izbrani kandidat izpit opraviti najkasneje v
roku enega leta po imenovanju v naziv),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Izbrani kandidat, ki bo priložil pisni izjavi,
bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom. Delo je dvoizmensko in
se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-31-71 in 01/306-30-74.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana

javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmet prodaje
Predmet prodaje je garaža št. G1 v izmeri 20 m2 na naslovu Bohoričeva 19, Krško,
vpisana v podvložku št. 2091/2 k.o. Krško,
ležeča v stanovanjski stavbi z identiﬁkacijsko številko 680.ES v izmeri 4 95 m2, stoječi na zemljišču parc. št. 2865/5 – stan. st.
– stavbišče v izmeri 495 m2, vpisani v ZKV
2091 k.o. Krško.
Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 20. 7. 2005 z začetkom ob
12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Izklicna cena
Izklicna cena za predmet prodaje znaša
1,599.717,30 SIT.
Pri predmetu prodaje je v ceni vključena
tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, bo
v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s
plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Plačilo kupnine v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in ﬁzične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri
plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje
(navedba predmeta prodaje v naslednjem
besedilu »garaža št. G1 v izmeri 20 m2 na
naslovu Bohoričeva 19, Krško«),
– za predmet prodaje bo izbran dražitelj,
ki bo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo
ceno,
– pri predmetu prodaje ima najemnik
predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni
in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne
izkoristi predkupne pravice, imajo etažni
lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvi javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz
sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziro-

ma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za predmet prodaje
ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala
prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim
pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10
dneh po opravljeni javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,
– ogled predma prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/4981-279 ali tel. 07/4981-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško

Razpisi delovnih
mest
Št. 020-08-1-28/05

Ob-17692/05

Popravek
V javnem natečaju za prosta delovna
mesta, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15525/05, se popravita 8. in 10. točka, ki pravilno glasita:
Kandidati pod 8. in 10. točko morajo izpolnjevati naslednje pogoje za opravljanje
dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri.
Uredništvo
Št. 199/04
Ob-17431/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Upravna enota Ljubljana javni natečaj za uradniško delovno mesto:
referent v Oddelku za javni red Sektorja za upravne notranje zadeve, na katerem
se delo lahko opravlja v nazivih referent IV,
III ali II.
Pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba upravno administrativne, ekonomske
ali splošne smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit iz
upravnega postopka, trimesečno poskusno
delo.
Naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz
evidenc,

Stran

Ob-17432/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta:
1. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor za dela na področju okolja in
prostora s poudarkom na varstvu okolja,
vodenju evidence stavbnih zemljišč ter
nadzora nad izvajanjem obveznih gospodarskih javnih služb, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II,
svetovalec I.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 5-mesečnim poskusnim delom.

Stran
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Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da ni sprožen postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
2. Svetovalec v Oddelku za družbene dejavnosti za dela na področju nalog povezanih s socialnim varstvom, ki
se lahko opravlja v nazivu svetovalec III,
svetovalec II, svetovalec I.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 5-mesečnim poskusnim delom.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
socialne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da ni sprožen postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
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Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Kontaktna oseba: Dušan Mežnaršič, tel.
07/348-11-16.
Občina Trebnje
Št. 410/2005
Ob-17433/05
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek razpisuje naslednja prosta
delovna mesta za:
– učitelja-ici razrednega pouka,
– vzgojiteljico predšolskih otrok,
– učitelja-ico likovne vzgoje in podaljšanega bivanja,
– učitelja-ico nemškega jezika in podaljšanega bivanja,
za določen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Ob-17486/05
Svet Glasbene šole Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2005,
oziroma skladno s soglasjem ministrstva k
imenovanju ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter programom in oziroma vizijo razvoja ter dela
zavoda za mandatno obdobje pošljete najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole Kočevje, Reška
cesta 16, 1330 Kočevje, s pripisom 'Za razpis ravnatelja'. Vloga bo še veljavna, če bo
oddana na zadnji dan roka po pošti kot priporočena pošiljka.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Glasbena šola Kočevje
Št. 62/2005
Ob-17487/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) načelnik Upravne enote Koper objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
vodja oddelka na Oddelku za upravne
notranje zadeve.
Delovno mesto vodja oddelka je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec II ali višji svetovalec I.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodnosti na
višji ravni oziroma štiriletni program italijanskega jezika v srednji šoli,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. fotokopijo spričevala oziroma drugega
dokazila o znanju italijanskega jezika,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
7. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj na naslov: Upravna enota Koper,
Trg Brolo 3, 6000 Koper, s pripisom »javni
natečaj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete na
tel. 05/66-37-631 oziroma 05/66-37-645.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
3, Koper.
Upravna enota Koper
Št. 105-04-6/2005
Ob-17488/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - uradno
prečiščeno besedilo) minister za pravosodje
na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 906-22/2005 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za pravosodje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;

60 / 24. 6. 2005 /

4797

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega potrdila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo- http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,

– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s
pripisom javni natečaj – pripravnik, in sicer
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 843-28-14 (Marja
Zorko).
Občina Slovenska Bistrica

– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni sekretar v Ministrstvu za pravosodje bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e- upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-51. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-17507/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05), županja Občine
Slovenska Bistrica objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
skupnih službah občinske uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
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Št. 111-72/05-1515
Ob-17653/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):
– 1 mesto člana Stalnega arbitražnega
sodišča v Haagu.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– največji moralni ugled, nepristranskost
in neoporečnost,
– strokovno uveljavljenost na področju
mednarodnega prava,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
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zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Su 10-02/2005-12
Ob-17654/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Vrhovno
sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
1. višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno mesto (m/ž).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III. Naloge na
tem delovnem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Vrhovno
sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno
poslati v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Skupna kadrovska služba (javni natečaj), Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovno sodišče RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 2-02-101-02-8/2005
Ob-17656/05
Občina Vrhnika, Občinska uprava objavlja javni natečaj v okviru uprave lokalne
skupnosti za prosto delovno mesto
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uradniško delovno mesto: vodja oddelka za splošne zadeve.
Delovno mesto vodje oddelka za splošne
zadeve se opravlja v nazivu višji svetovalec
II ali višji svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba (VII) ali visoka
strokovna izobrazba, smer: pravna, upravna, organizacija,
– delovne izkušnje 6 let,
– aktivno znanje enega tujega jezika,
– znanje računalniških aplikacij,
– funkcionalno znanje vodenje,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02, 110/02, 2/04, 23/05 in 35/05).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– izjava kandidata o nekaznovanosti ali
potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz
kazenske evidence, ki ne sme biti starejše
od treh mesecev,
– izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku ali potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 5. 7. 2005 na naslov: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, s
pripisom »Javni natečaj – 8«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Maji Gnidovec, na tel. 01/755-54-17.
Občina Vrhnika
Št. 111-73/05-0515
Ob-17682/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 20/2005-7
Ob-17694/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) 5 prostih delovnih mest za
nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec

III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za Javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 400/05
Ob-17695/05
Na podlagi določb 71. člena Statuta in
Akta o sistemizaciji delovnih mest ter sklepa
v.d. generalnega direktorja KC z dne 2. 6.
2005, Klinični center Ljubljana razpisuje naslednja delovna mesta:
pomočnikov strokovne direktorice KC
(m/ž):
1. pomočnika strokovne direktorice KC
za področje kakovosti,
2. pomočnika strokovne direktorice KC
za raziskovalno dejavnost,
3. pomočnika strokovne direktorice KC
za izobraževalno dejavnost.
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Za pomočnika strokovne direktorice KC
(m/ž) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da ima VII. stopnjo strokovne izobrazbe, specializacijo ali magisterij naravoslovne, družboslovne, humanistične ali tehnične
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja,
– znanje tujega jezika.
Pomočniki strokovne direktorice KC
(m/ž) za posamezno področje bodo imenovani za mandatno dobo štirih let.
Delo bodo opravljali s polovičnim delovnim časom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v roku
15 dni po tej objavi na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva
ulica 28, 1525 Ljubljana. Na ovojnici naj
kandidati/-ke navedejo, za katero področje
dela pomočnika strokovne direktorice KC
se prijavljajo.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni v
8-ih dneh po imenovanju izbranega/-e kandidata/-ke.
Klinični center Ljubljana

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Škofji Loki,
Urad predsednice, Partizanska 1/a, Škofja
Loka, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/271-12-14, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Škofji Loki

Su 010111/2005
Ob-17696/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB 1) Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 4 prosta delovna mesta.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne
smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.

5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-17697/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB 1) Okrajno sodišče v Škofji Loki,
Partizanska 1/a, Škofja Loka objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Škofji Loki, Partizanska 1/a, Škofja Loka.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
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Su 010111/2005
Ob-17698/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB 1) Okrožno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, Kranj, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
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roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214 pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-17699/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB 1) Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Radovljici,
Urad predsednice, Gorenjska cesta 15, Radovljica, z oznako »javni natečaj«.
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Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/271-12-14, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Radovljici
Št. 020-08-1-34/05
Ob-17701/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosto delovno mesto:
1. Podsekretarja (M/Ž) v Direktoratu
za okolje, v Sektorju za okoljske politike
za opravljanje strokovnih in upravnih nalog
na področju politike varstva okolja. Delovno
mesto podsekretarja je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem naravoslovne, družboslovne
ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– s širokim poznavanjem politike in
osnovnih strateških dokumentov varstva
okolja v Sloveniji;
– s širokim poznavanjem politike in
osnovnih strateških dokumentov s področja
okolja v EU;
– s sposobnostjo jasnega oblikovanja
politik, programov in sistemskih rešitev s
področja varstva okolja na ravni RS, kakor
tudi na ravni EU;
– s poznavanjem procesov in institucij
EU;
– s sposobnostmi za vodenje notranje
organizacijske enote;
– s sposobnostmi zagovarjanja in uveljavljanja stališč Republike Slovenije v inštitucijah EU ter vodenja različnih delovnih
skupin na ravni EU.
2. Podsekretarja (M/Ž) v Sekretariatu
generalnega sekretarja, v Uradu za upravne
zadeve, v Sektorju za premoženjsko pravne in geodetske zadeve za opravljanje najzahtevnejših upravnih postopkov. Delovno
mesto podsekretarja je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka
bo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za
okolje in prostor v Ljubljani.

Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela in razgovora s kandidatom.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (Kadrovska služba, za javni natečaj, oznaka
delovnega mesta) ali na elektronski naslov:
suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-7248 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 122-24/2005
Ob-17728/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena
in tretjega odstavka 33. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za šolstvo in šport na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-27/2005
z dne 9. 5. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za šolstvo in
šport.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http:/www.
mju.gov.si), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za šolstvo in šport
bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šol-

nistrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni
upravi RS, Generalni davčni urad:
notranji/-a revizor/-ka – podsekretar/-ka.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto in se bo opravljalo v nazivu notranji/-a
revizor/-ka – podsekretar/-ka.
Pogoji za opravljenje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področju delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– kopijo potrdila o opravljenem izpitu za
državnega notranjega revizorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo: DURS,
Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kanddiate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Ireni Lušina,
tel. 01/478-27-40.
Davčna uprava RS
Generalni davčni urad

stvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu
za šolstvo in šport imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 38.
Generalni direktor Direktorata za srednje
in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v
Ministrstvu za šolstvo in šport bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Zdravko Melanšek, Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 041/64-64-11. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-17814/05
Svet zavoda, Osnovne šole Jožeta Gorjupa, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica
na Krki, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z 53.
in 145. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43.
členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2005
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah ter
kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Jožeta Gorjupa, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki, z
oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Št. 111-02-43/2005-01072-04 Ob-17823/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-UPB1) Mi-
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Št. 112-18/2005/1-0023048 Ob-17859/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56.
člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02, 110/02-ZDT-B, 70/02-ZDSS-1 in
23/05-ZJU-A) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04), objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec v Direktoratu za letalstvo
(šifra delovnega mesta 87)
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, upravne, prometne,
tehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na
delovno mesto, kot to določa prva alineja
59. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne
12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma prak-
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tičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo prometne
smeri, s poznavanjem področja letalstva ter
s sposobnostjo tekočega ustnega in pisnega
komuniciranja v angleškem jeziku.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-18/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet

Druge objave
Št. 360-03-102/05

Ob-17837/05

Popravek
V javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005, Ob-16140/05,
se popravi točka I.1. tako, da se pravilno
glasi:
1. dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu
Leška cesta 11, 2392 Mežica, neto koristne površine 60,38 m2, izhodiščna cena
6,317.500 SIT
Občina Mežica
Št. 4/05
Ob-17628/05
Objava poziva prijaviteljem za donacijo
Phare 2003 Ekonomska in socialna
kohezija – SNP 2003
Donacijska shema za pripravo
projektnih predlogov na
slovensko-hrvaškem obmejnem
območju
SI.2003/004-938-22
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja poziv za predloge projektov na področju ekonomske in socialne
kohezije ter razvoja človeških virov in trajnostnega razvoja na slovensko-hrvaškem
obmejnem območju, ki bodo pridobili dona-

cijo iz programa Phare Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003. Smernice za prijavitelje, obrazci za prijavo ter nasveti so na
voljo na spletnih straneh: www.gov.si/arrr in
www.bbj.si. Rok za prejem prijavnic je 16. 9.
2005 do 14. ure. Za pomoč pri pripravi prijav
na razpis bodo organizirane informativne
delavnice. Datumi in kraji delavnic bodo objavljeni na spletnih straneh.
BBJ Consult d.d.
Št. 14/05
Ob-17630/05
Slovenska turistična organizacija objavlja
javni poziv
k oddaji kandidatur za gostitelja
prireditve »Slovenska turistična borza
SIW 2006«
Slovenian Incoming Workshop 2006
Svojo kandidaturo lahko oddajo lokalne
turistične organizacije oziroma druga telesa,
ki povezujejo turistične ponudnike, v sodelovanju s konkretnimi turističnimi ponudniki.
Rok za oddajo kandidature je 22. julij
2005. Kandidaturo je potrebno oddati po
pošti ali osebno na naslov Slovenske turistične organizacije, Dunajska 156, 1001
Ljubljana. Razpisna dokumentacija je objavljena na poslovnih spletnih straneh www.
slovenia.inf .
slovenia.info
Kandidature bo ocenjevala Slovenska
turistična organizacija, pri čemer bo upoštevala kriterije, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Odpiranje in ocenjevanje kandidatur ni
javno.
Za dodatne informacije se pisno obrnite
na Anjo Goršič (siw@slovenia.info
siw@slovenia.inf ), Slovensiw@slovenia.info
ska turistična organizacija, Dunajska 156,
1000 Ljubljana.
Slovenska turistična organizacija
Ob-17490/05
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., 6000 Koper, Ferrarska 10, objavlja
povabilo k vpisu delnic na podlagi
sklepa skupščine
o povečanju osnovnega kapitala z
izdajo novih delnic
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., je dne 15. 6. 2005 sprejela
sklep o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, ki se glasi:
Osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., ki znaša 2.419,740.000
SIT, se poveča za 398,500.000 SIT, tako da
bo znašal po povečanju 2.818,240.000 SIT.
Povečanje se opravi z izdajo 39.850 novih
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene nove delnice 10.000 SIT in emisijsko vrednostjo te delnice 10.000 SIT.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev
pravice je zadnji dan roka za vpis delnic s
strani prednostnih upravičencev, določen v
tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev
bodo ponujene v drugem krogu v odkup
zainteresiranim delničarjem zavarovalnice.
Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in
vplačajo delnice ne glede na njihov delež v
osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri čemer
se bo upoštevalo pravilo prednosti glede
na vrstni red vpisa do popolnega prevzema
vseh izdanih delnic.
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Povečanje osnovnega kapitala iz 1. točke tega sklepa se opravi in se nove delnice
izdajo na naslednji način in pod naslednjimi
pogoji:
Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV,
Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Vrsta in razred novih delnic
Nove delnice so navadne imenske delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova delnica
daje njenemu imetniku pravice, določene s
statutom zavarovalnice za druge navadne,
že izdane delnice zavarovalnice. Vse delnice tvorijo en razred. Nove delnice so prosto
prenosljive.
Nominalna vrednost ene nove delnice je
10.000 SIT.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
delnic je 398,500.000 SIT.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
10.000 SIT.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic je 398,500.000 SIT.
Način izdaje novih delnic
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic
v centralni register KDD Centralne klirinško
depotne družbe, d.d., je pooblaščena uprava zavarovalnice.
Način izplačila dividende
Dividende na nove delnice se izplačujejo
na način, določen s statutom zavarovalnice
in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri
čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 2005 v višini, ki je
sorazmerna času od njihovega vplačila do
zaključka poslovnega leta.
Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence se bo začel 27. 6. 2005 in bo
potekal do vključno 8. 7. 2005. Vpis in vplačilo delnic v drugem krogu se bo začel 11. 7.
2005 in bo potekal do vključno 21. 7. 2005.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane
na račun zavarovalnice pri Abanki Vipi,
d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, št.
05100-8011704885, najkasneje do izteka
roka za vpis teh delnic.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem nadzornega sveta
zavarovalnice podaljša rok za vplačilo delnic
najdlje do 29. 7. 2005.
Če ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo izvršena
vplačila vrnjena v roku 120 dni po izteku
roka za vplačilo delnic.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Nove delnice se izročijo v skladu s pravili
KDD Centralne klirinško depotne družbe,
d.d.
Na podlagi drugega odstavka 313. člena
ZGD in v skladu z zgoraj navedenim sklepom uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., vabimo obstoječe delničarje
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
da uveljavijo prednostno pravico do nakupa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred
njegovim povečanjem (prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne pravice se začne 27. 6. 2005 in traja do vključno
8. 7. 2005. Nominalna in emisijska vrednost
novih delnic ter način njihovega vpisa in

Rok za oddajo ponudb je 22. 7. 2005
do 10. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

vplačila so razvidni iz zgoraj navedenega
sklepa uprave.
Dodatne informacije so vam na voljo na
telefonu 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-17721/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije objavljamo obvestilo:
Odvetnik Gregor Godeša iz Višnje Gore
z dnem 1. 6. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Blatnica
12, 1236 Trzin.
Odvetnik Blaž Žibret iz Ljubljane z dnem
1. 6. 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Štefanova 1, 1000
Ljubljana.
Odvetnica Breda Razdevšek iz Ljubljane
z dnem 1. 6. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Janez Kikel iz Tržiča z dnem
1. 6. 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Cankarjeva cesta
1, 4290 Tržič.
Odvetnica Božena Vučajnk iz Brežic z
dnem 1. 6. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Černelčeva
cesta 3, 8250 Brežice.
Odvetnik Viktor Osim iz Maribora z dnem
9. 5 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Partizanska 13a,
2000 Maribor.
Odvetnik Tomaž Germ iz Celja z dnem
4. 7. 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Prešernova ulica
27, 3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-17691/05
Povabilo k oddaji ponudb
»dobava novega tipa premoga za
preizkusni sežig«
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za dobavo novega tipa premoga za preizkusni sežig.
Predmet povabila k oddaji ponudb je dobava novega tipa premoga za preizkusni
sežig. Količina premoga: od 20.000 ton do
70.000 ton z možnostjo odstopanja ±10%.
Premog mora biti enovit in ne mešanica. Dobava premoga na pariteti DES – dobavljeno
na ladji v namembnem pristanišču Koper
(INCOTERMS 2000).
Zahteve naročnika o kakovosti premoga
(tehnoloških karakteristikah) na dostavljeno
stanje – as received (ar):
– spodnja kalorična
vrednost
(ar) do 21 GJ/mt,
– min skupna vlaga (ar) nad 26%,
– pepel
(ar) do 4,0%,
– hlapne snovi
(ar) nad 30%,
– žveplo
(ar) do 0,3%,
– HGI
min 45,
– granulacija
do 50 mm.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 29. 6. 2005 na voljo v Termoelektrarni toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad.
(Jasmin Rebselj, tel.: +386 1 58 75 247,
fax.: +386 1 52 46 646), ki se jo lahko
osebno dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
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Ob-17489/05
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St
131/2002 z dne 15. 6. 2005 objavlja
drugo prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
Prodaja se nepremičnina – zemljišče na
lokaciji k.o. Lanišče, vložek št. 2039 v izmeri
28.635 m2, parcelne številke: 2504/2, 2504/6,
2504/8, 2504/9, 2504/10, 2504/11, 2504/12,
2504/13, 2504/14, 2504/15, 2504/16.
Ponujena cena znaša 845.850 EUR.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja
ponudb. Na naroku za odpiranje ponudb
bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo
imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, ki
bodo pravočasno vplačali varščino in pravilno in pravočasno poslali ponudbo.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati naziv kupca, njegov točen
naslov, ponujeni znesek in ponudba mora
biti podpisana s strani pooblaščene osebe
za zastopanje.
Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb.
Ponudba mora prispeti na naslov: Melita
Butara – stečajna upraviteljica, Fintim d.o.o.
Ljubljana, Parmova 51.
Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
ﬁzična oseba, ter notarsko overjena izjava,
da ni oseba iz 153. člena ZPPSL.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
prispele do vključno 11. 7. 2005 do 12. ure.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% od izklicne cene, ki se vplača na TR
stečajnega dolžnika št. 27000-0000024525
pri Factor banki d.d. Ljubljana in predložiti
dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na
naroku za odpiranje ponudb.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov, oziroma
bodo nepravočasne, se ne bodo upoštevale,
morebitna vplačana varščina pa se bo ponudniku vrnila.
Neuspelim ponudnikom se varščina vrne
v 8 dneh od dne odpiranja ponudb in se ne
obrestujejo.
Nepremičnina se prodaja na način »videno kupljeno«, prodajalec pa ne odgovarja za
stvarne in pravne napake.
V prodajno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, stroški prenosa lastninske pravice nosi kupec in ravno tako kupec uredi vpise v zemljiško knjigo.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe.
Lastninska pravica preide na kupca z
dnem plačila celotne kupnine.
Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7.
2005 ob 10 uri v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana v
sobi 309/ III.
Za vse informacije in dogovore glede ogleda nepremičnine kličite na tel.
01/436-00-00 med 9. in 13. uro dopoldne
od ponedeljka do četrtka.
Stečajna upraviteljica
Melita Butara
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Št. 464-7/2005-0507
Ob-17714/05
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS,
16/02 in 51/02), objavlja
javno ponudbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmet prodaje:
1. Dvoinpolsobno stanovanje št. 1 s kletjo in kurilnico v skupni izmeri 122,91 m2
v pritličju objekta na naslovu Pod goro 8,
Krško, stoječem na zemljišču parc. št. *455
– stanovanjska stavba v izmeri 2 52 m2 in
gospodarsko poslopje v izmeri 27 m2, vpisanem v ZKV 1011 k.o. Krško.
2. Dvosobno stanovanje s kabinetom št.
5 v skupni izmeri 72,06 m2 v prvem nadstropju objekta na naslovu Pod goro 4/d,
Krško, stoječem na zemljiščih parc. št. 147/5
– stanovanjska stavba v izmeri 169 m2, parc.
št. 147/7 – dvorišče v izmeri 112 m2 in parc.
št. 147/8 – dvorišče v izmeri 88 m2, vpisanih
v ZKV 1739 k.o. Krško.
Predmeta prodaje sta zasedena z najemniki in sta v lasti Občine Krško.
Postopek sprejema in odpiranja ponudb
Javna ponudbe se bodo sprejemale
od objave javne ponudbe do vključno dne
20. 7. 2005 do 12. ure na naslovu Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup
stanovanja«. Odpiranje ponudb bo potekalo
dne 21. 7. 2005 v prostorih Občine Krško z
začetkom ob 12. uri. Ponudbe pod izklicno
ceno ne bodo upoštevane.
Izklicni ceni:
– za stanovanje pod zaporedno št. 1 je
izklicna cena 3,609.322,12 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 2 je
izklicna cena 7,783.611,48 SIT.
Pri stanovanjih je v cenah vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s
pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi ponudniki, bodo
v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb,
sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120.
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbor in drugi pogoji:
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– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in
ﬁzične osebe, državljani RS oziroma njihovi
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati kavcijo v višini
10% od izklicne cene za posamičen predmet
prodaje na podračun prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120
in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne
številke predmeta prodaje in opis predmeta
prodaje),
– izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki, imajo najemniki predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi
predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste
stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem
postopku javne ponudbe,
– kupci, ki niso najemniki, prevzamejo
vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki,
– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati
kot ponudniki in kupci,
– če izbrani ponudniki ne bodo sklenili
kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,
– uspelim ponudnikom se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljenem
postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel.
07/4981-279 ali tel. 07/4981-291, kjer so na
voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic Karmen,
– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško
Št. 061-01/2003
Ob-17731/05
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi sklepov Občinskega sveta občine Šmartno pri
Litiji sprejetih na svoji 21. redni seji z dne
2. 6. 2005 in na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
Občine Šmartno pri Litiji
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 01/89-62-770, telefaks 01/89-62-773,
e-mail: info@smartno-litija.si.

II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Zemljišče parc. št. 1057/5; ZKV 386,
k.o. Jablanica v izmeri 600 m2 – pašnik in
50 m2 stavbišče; skupno 650 m2; izhodiščna
cena zemljišča: 2,850.000 SIT.
2. Zemljišče parc. št. 933/8; ZKV 421,
k.o. Šmartno v izmeri 763 m2 – sadovnjak
in 11 m2 – gospodarsko poslopje; skupno 774 m2; izhodiščna cena zemljišča
4,800.000 SIT.
3. Enosobno stanovanje s kabinetom
št. 4. v I. nadstropju v Kulturnem domu v
Šmartnem, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri
Litiji, v izmeri 47,47 m2, podstrešje nad stanovanjem v izmeri 60,13 m2 in podstrešje v
isti etaži v izmeri 10.80 m2. Stanovanje se
prodaja v kompletu z podstrešjem nad stanovanjem in podstrešjem v isti etaži, parc.
št. 418/3 ZKV 630 k.o. Šmartno. Izhodiščna
cena za stanovanje, podstrešje nad stanovanjem in podstrešje ob stanovanju znaša
5,675.000 SIT.
4. Enosobno stanovanje v 2. nadstropju v Kulturnem domu v Šmartnem, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji, v izmeri
52,55 m2 in podstrešje nad dvorano v izmeri
66,59 m2. Stanovanje se prodaja v kompletu
s podstrešjem nad dvorano, parc. št. 418/3
ZKV 630 k.o. Šmartno. Izhodiščna cena
za stanovanje in podstrešje nad dvorano
6,100.000 SIT.
5. Podstrešje nad stanovanjem št. 6. v Kulturnem domu v Šmartnem, Za povrtmi 4, 1275
Šmartno pri Litiji, v izmeri 63,54 m2, parc. št.
418/3 ZKV 630 k.o. Šmartno. Izhodiščna cena
za podstrešje znaša 1,700.000 SIT.
Enosobno stanovanje s kabinetom pod
zaporedno številko 3 je oddan v najem; najemnik ima sklenjeno najemno pogodbo za
nedoločen čas.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1. Prodajalec je vezan na ponudbo 30
dni od poteka roka za oddajo ponudbe.
2. Stanovanja in zemljišča so naprodaj
po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec
ne daje nobenih poroštev glede kakovosti ali
za stvarne ali pravne napake.
3. Pri zasedenem stanovanju bo najugodnejši ponudnik – kupec vsa nadaljnja
pravna razmerja urejal s sedanjim najemnikom stanovanja.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu
ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik
– kupec mora plačati tudi vse dajatve in
stroške kot so: cenitev stanovanja oziroma
zemljišča, sestava kupoprodajne pogodbe,
notarski stroški, strošek vknjižbe lastninske
pravice v zemljiško knjigo, takse).
5. Najugodnejši ponudnik – kupec je
dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15
delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v preje navedenem roku, se
smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega
posla in vplačana varščina zapade v korist
Občine Šmartno pri Litiji. Notarska potrditev
kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena
najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe. Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da tudi zapis pravnega posla opravi
notar istočasno z overitvijo.
6. Najugodnejši ponudnik – kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na eno-
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tni transakcijski račun Občine Šmartno pri
Litiji, številka: TRR 01394-0100000193 pri
Banki Slovenije, pri čemer se položeno
jamstvo za resnost ponudbe všteje v kupnino. Dokončno plačilo celotne kupnine v
roku, ki je določen je bistvena sestavina
pravnega posla.
7. Če najugodnejši ponudnik – kupec
v roku, ki je določen v točki 5. ne sklene
prodajne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je
določen v točki 6., ima prodajalec pravico
odstopiti od sklenitve pogodbe oziroma
razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. V obeh navedenih
primerih iz prejšnjega odstavka prodajalec zadrži vplačano jamstvo za resnost
ponudbe.
8. Kupec izkazuje do izvedbe vpisa lastništva lastništvo stanovanja oziroma zemljišča s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim dovolilom.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za nakup nepremičnine in ponudnikom tudi
ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo
pisne ponudbe.
10. Komisije za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s
stvarnim in ﬁnančnim premoženjem občine
s soglasjem župana lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji premičnin:
1. pri prodaji nepremičnin na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki
resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
jamstva za resnost ponudbe v višini 5% od
izhodiščne cene,
2. ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene,
3. pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo premičnine za katero daje ponudbo (Kraj, ulica,
hišna številka, ter opis stanovanja (razviden
iz razpisa) za stanovanja, za zemljišča pa
št. parcele, št. zemljiškoknjižnega vložka ter
k.o.) in ponujeno ceno. Ponudnik mora ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti celotno številko transakcijskega računa za primer vračila plačanega
jamstva za resnost ponudbe (ime banke,
številka banke),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za
ﬁzične osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb, ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– identiﬁkacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.

Parcelacija bo izvedena naknadno v
skladu z zazidalnim načrtom »Stari trg –
DSO«.
II. Posebni pogoji za gradnjo objektov na
zemljišču parc. št. 462/7 k.o. Trebnje:
1. Zemljišče se nahaja v zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO« (Odlok o zazidalnem
načrtu »Stari trg – DSO«, Uradni list RS,
št. 91/02) in je namenjeno za gradnjo štirih
večstanovanjskih objektov s skupnim povezovalnim prostorom za pokrito parkiranje
osebnih avtomobilov. Podrobnejše pogoje
za gradnjo bo določil pristojni upravni organ
v skladu s pogoji veljavnega zazidalnega
načrta »Stari trg – DSO«, z lokacijsko informacijo in gradbenim dovoljenjem.
2. Vsak objekt ima predvideno kapaciteto okrog deset stanovanjskih enot z različno strukturo stanovanj, kapaciteta pokritih parkirnih prostorov pa je minimalno
55 garažno parkirnih mest oziroma mora
biti število parkirnih mest določeno glede
na število stanovanj v skladu z veljavnimi
predpisi.
3. Skupna kapaciteta stanovanjskih objektov je 4 x 10 stanovanj z možnostjo
javnega programa v dveh objektih (mirna storitvena obrt in manjše prodajalne) v
južnem in delno severovzhodnem objektu.
Skupna bruto površina stanovanjskih objektov je okrog 7070 m2 in pokritih garaž
minimalno 1223 m2.
4. Kupec bo moral pridobiti gradbeno
dovoljenje najkasneje v dveh letih po izdaji
uporabnega dovoljenja za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture kompleksa.
III. Pogoji prodaje:
1. Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje, znaša 13.676 SIT/m2, kar
za skupno površino ca. 6500 m2 znaša
88,894.000 SIT. Cena ne vključuje davka
na dodano vrednost po predpisani stopnji
20%. V izklicni ceni tudi ni vračunan komunalni prispevek in stroški priprave zemljišča.
2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena kupnina.
3. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika.
4. Kupec – izbrani ponudnik kupnino poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133, odprt pri Banki
Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest.
Po izvedeni odmeri prodanega zemljišča
bosta kupec in prodajalec na podlagi dokončno ugotovljenih površin sklenila aneks
k pogodbi in opravila poračun z upoštevanjem cen iz te pogodbe, kupec pa bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
5. Davek na dodano vrednost, stroške
geodetskih odmer, stroške overitve podpisa pri notarju in stroške izvedbe vpisa
lastništva v zemljiško knjigo plača kupec
– izbrani ponudnik.
IV. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki morajo predložiti izpis iz evidence

V. Postopek:
1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti in
pravilno označeni kuverti do vključno dne
11. 7. 2005 do 10. ure na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Odpiranje zbranih ponudb
bo dne 11. 7. 2005 z začetkom ob 12. uri
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele
ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh po odpiranju ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb.
V primeru, da bosta za zasedeno stanovanje prispeli dve ali več ponudb in če
bo med njimi tudi ponudba dosedanjega
najemnika stanovanja ali Stanovanjskega sklada Republike Slovenije bodo imel
prednost pri nakupu stanovanja sedanji
najemnik stanovanja in Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, ne glede na višjo ponujeno ceno drugih ponudnikov.
V primeru, da sedanji najemnik stanovanja ali Stanovanjski sklad Republike
Slovenije ne bodo predložili ponudbe, bo
prodajalec ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine
ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev) pozval k dopolnitvi ponudbe in bo nato med
pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika. Enak postopek v primeru enakovrednih ponudb,
bo komisija upoštevala tudi pri prodaji nezasedenega stanovanja in zemljišč.
VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin, ogledom nepremičnin in pregledom
cenitvenega poročila zainteresirani kupci
dobijo na občinski upravi Občine Šmartno
pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji, vsak dan od 8. ure do 12. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 46502-3/2004
Ob-17862/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l, RS, št. 79/99, 124/00,
30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95, 80/98) ter sklepov
Občinskega sveta občine Trebnje, sprejetih na 12. redni seji dne 7. 7. 2004, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča za
gradnjo stanovanjskih objektov
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je del zemljišča parc.
št. 462/7 travnik v izmeri ca. 6500 m2, vpisane pri vl. št. 858 k.o. Trebnje, namenjenega za gradnjo štirih večstanovanjskih
objektov s skupnim povezovalnim prostorom za pokrito parkiranje osebnih avtomobilov.
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samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Davčni upravi RS oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
2. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma ﬁrmo ponudnika in njegov točen
naslov, številko transakcijskega računa,
ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne in podpis pristojne osebe.
3. Ponudbi je treba priložiti:
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra oziroma
izpis iz evidence samostojnih podjetnikov
posameznikov pri Davčni upravi RS (kot v
1. točki tega poglavja),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazilo o ﬁnančni sposobnosti ponudnika (podatki o boniteti in plačilni sposobnosti (BON 1, BON 2) oziroma potrdilo
banke o solventnosti).
4. Ponudniki plačajo varščino za nakup
nepremičnine v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Trebnje št.
01330-0100016133, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem, za namen javno zbiranje
ponudb Stari trg – DSO.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno najkasneje v osmih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo
vračunal v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
obdrži varščino.
V. Postopek zbiranja ponudb:
1. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo zainteresirani ponudniki poslati
priporočeno ali oddati osebno v vložišču
(soba št. 2) v zaprti ovojnici najkasneje
do vključno 15. 7. 2005 do 12. ure, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja zemljišča Stari trg
– DSO«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja oziroma
ponudnika.
2. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v prostorih občinske uprave Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, mala sejna soba dne 15. 7. 2005 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele in popolne ponudbe bo obravnavala komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Trebnje in vse ponudnike pisno obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Če dva ponudnika ponudita enako
ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup in vsa ostala pojasnila v
zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na sedežu Občine Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje vsak delovni
dan med uradnimi urami. Po predhodnem
telefonskem dogovoru je možen tudi ogled
zemljišča; kontaktna oseba: Vida Šušterčič
tel. 07/348-11-34.
Občine Trebnje

na upoštevnem storitvenem trgu mobilne
govorne telefonije v RS zaradi medsebojnega subvencioniranja različnih telekomunikacijskih storitev, po drugi alinei 1. točke Sklepa o uvedbi postopka opr. št. 3072-4/2003-2
z dne 20. 6. 2003, zavrne.
2. Sprejmejo se zaveze, ki jih je predlagala družba Mobitel d.d., Vilharjeva 23,
1000 Ljubljana in s katerimi se je predlagatelj zavezal, kot sledi:
2.1.Glede dobe vezave in števila aneksov se Mobitel zaveže, da:
– bo število mesecev vezave naročniškega razmerja ob nakupu subvencioniranega mobilnega telefonskega aparata GSM
zmanjšal na največ 12 mesecev;
– bo omejil število aneksov k Pogodbi o
sklenitvi naročniškega razmerja na en veljavni aneks. Mobitelov naročnik bo lahko
kupil nov subvencioniran mobilni telefonski
aparat GSM in podaljšal naročniško razmerje ob izteku veljavnega aneksa;
– bo tistim obstoječim naročnikom, ki
· so ob nakupu subvencioniranega mobilnega telefonskega aparata GSM sklenili
naročniško razmerje pred 1. 5. 2005 oziroma so do tega datuma podaljšali njegovo
veljavnost in
· jim pogodbena vezava izteče po 1. 5.
2007 (naročniki skladno s pogodbenimi pogoji ne smejo enostransko prekiniti naročniškega razmerja pred datumom, ki je kasnejši od 1. 5. 2007),
skrajšal dobo vezave naročniškega razmerja zaradi nakupa subvencioniranega mobilnega telefonskega aparata GSM, tako, da
bodo od vključno 1. 5. 2007 (t.i. presečni
dan) dalje, ne glede na pogodbeno obveznost, naročniško razmerje lahko enostransko
odpovedali brez dodatnih stroškov v skladu s
točko 12. Splošnih pogojev uporabe storitev
digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja Mobitel z dne 1. 10. 2003.
2.2.Glede zaklepanja mobilnih telefonskih aparatov GSM se Mobitel zaveže, da:
– subvencioniranih mobilnih telefonskih
aparatov GSM v okviru naročniških razmerij
ne bo več zaklepal;
– bo vsem obstoječim naročnikom na
njihovo zahtevo omogočil brezplačno odpravo zapore mobilnega telefonskega aparata GSM;
– bodo subvencionirani mobilni telefonski aparati GSM v predplačniških paketih
prirejeni za delovanje v omrežju Mobitela.
Mobitel bo vsem (obstoječim in bodočim)
uporabnikom predplačniških razmerij po
preteku 24 mesecev od datuma nakupa paketa oziroma po uporabi storitev, ki vrednostno presega znesek 35.000,00 SIT, na
njihovo zahtevo brezplačno odpravil zaporo
mobilnega telefonskega aparata GSM;
– ne bo zaklepal nesubvencioniranih mobilnih telefonskih aparatov GSM.
2.3. Glede stroškov predčasne prekinitve
razmerja se Mobitel zaveže, da bo vsakega
uporabnika ob nakupu subvencioniranega
mobilnega telefonskega aparata GSM seznanil z obstojem in višino ugodnosti ter s
stroški predčasne prekinitve naročniškega
razmerja.
3. Mobitel je dolžan pričeti izvajati zaveze iz 2. točke izreka te odločbe v roku 15
dni po dokončnosti te odločbe in jih izvajati
do 1. 5. 2009.
4. Mobitel mora Uradu do 30. aprila v
vsakem tekočem letu, predložiti poročilo o
izpolnjevanju zavez iz druge točke izreka te
odločbe, za preteklo leto.
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/19-1998
Ob-17679/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 11, kjer je vpisana politična
stranka Slovenska demokratska stranka,
s skrajšanim imenom Slovenski demokrati in s kratico imena SDS ter s sedežem
v Ljubljani, Komenskega 11, vpiše sprememba statuta.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2005/2-1402
Ob-17504/05
Pravila oziroma statut Sindikata delavcev TOZD Gozdarstvo Brežice, s sedežem
v Brežicah, Bratov Cerjakov 42, se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri upravni enoti
Brežice, pod št. 024-01/93.
Št. 101-5/2005-4
Ob-17506/05
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
13. 6. 2005 v hrambo pravila Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikata družbe Kurivo Gorica – Nova Gorica, Grčna 1,
5000 Nova Gorica.
Ime sindikata je Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Sindikat družbe Kurivo Gorica – Nova Gorica; skrajšano ime – kratica
pa je SDTS Sindikat družbe Kurivo Gorica
– Nova Gorica.
Sedež sindikata je na naslovu Grčna 1,
Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 13. 6. 2005 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno št. 143.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3072-4/03-185
Ob-17492/05
Urad RS za varstvo konkurence je 13. 6.
2005 na podlagi postopka ugotavljanja morebitne zlorabe prevladujočega položaja
družbe Mobitel d.d., Vilharjeva 23, 1000
Ljubljana, na zahtevo družbe Western
Wireless International d.o.o., Brničičeva
ulica 49, 1000 Ljubljana, izdal delno odločbo kot sledi iz izreka odločbe v nadaljevanju:
1. Zahtevek družbe Western Wireles International d.o.o., Brnčičeva ulica 49, Ljubljana, se v delu, ki se nanaša na ugotovitev
obstoja zlorabe prevladujočega položaja
družbe Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana,
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5. Postopek se v delu, ki se nanaša na
ugotavljanje obstoja zlorabe prevladujočega položaja družbe Mobitel d.d., Vilharjeva
23, Ljubljana, na upoštevnem storitvenem
trgu mobilne govorne telefonije v RS, zaradi
vsiljevanja nesorazmernih pogodbenih pogojev (ob nakupu subvencioniranega mobilnega aparata uporabnika veže za neobičajno dolgo časovno obdobje), po tretji alinei
1. točke Sklepa o uvedbi postopka opr. št.
3072-4/2003-2 z dne 20. 6. 2003, prekine
do izteka roka, določenega za izpolnjevanje
zavez iz tretje točke izreka te odločbe.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 870-2005
Ob-17493/05
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe

Objave
gospodarskih družb
Ob-17678/05
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa o likvidaciji edinega družbenika družbe Gold Koper d.o.o. z
dne 26. 4. 2005 objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo Gold Koper d.o.o.,
trgovina in predelava zlata – v likvidaciji,
Ljubljanska cesta 5, 6000 Koper
poziv upnikom
Dne 9. 6. 2005 je Okrožno sodišče v Kopru pri vložku 1/01544/00, matična številka
5416396, vpisalo začetek redne likvidacije nad
družbo Gold Koper d.o.o., trgovina in predelava zlata, Ljubljanska cesta 5, 6000 Koper.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju na sedež družbe
Gold Koper d.o.o., trgovina in predelava zlata – v likvidaciji, Ljubljanska cesta 5, 6000
Koper.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Matjaž Avsec
Likvidacijski upravitelj
Ob-17815/05
V skladu s prvim odstavkom 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah, poslovodja
družbe SVIT svetovanje in trgovina d.o.o.,
kot prenosne družbe, s sedežem v Slovenski Bistrici, Trg svobode 26, v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, objavlja
obvestilo:
1. Delitveni načrt je bil dne 20. 6. 2005
predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru.
2. Upnikom in svetu delavcev prenosne
družbe bo poslovodja prenosne družbe na
temelju njihove zahteve brezplačno izročil
prepis delitvenega načrta.
SVIT
svetovanje in trgovina d.o.o.
Renata Doberšek
direktorica

Razširitev dnevnega reda
Ob-17817/05
Na podlagi 286. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava delniške družbe
objavlja dopolnitev dnevnega reda sklicane
9. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška
industrija d.d., ki bo v sredo, 20. 7. 2005 ob

12. uri v Termah Zreče, z naslednjo dodatno
7. točko dnevnega reda:
7. Pridobivanje lastnih delnic.
Skupščina družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. na podlagi osme alinee prvega
odstavka 240. člena ZGD pooblašča upravo
družbe, da v imenu in za račun družbe kupi
lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Pri pridobivanju lastnih delnic prodajna
cena ne sme znašati manj kot 3.500 SIT in
ne več kot 6.000 SIT. Pri odsvojitvi delnic pa
mora biti prodajna cena višja od nabavne
cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva
lastne delnice za potrebe koncentracije lastništva pri strateških lastnikih in ustvarjanju
kapitalskega dobička.
Delničarji imajo pri pridobivanju in pri odsvojitvi delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, prednostno pravico ter
morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. To pooblastilo velja 18 mesecev od
dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Ob sklicu skupščine predlagana 7. točka
dnevnega reda postane 8. točka dnevnega
reda.
UNIOR d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon.
Ob-17861/05
V zvezi s sklicem 13. seje skupščine
družbe ERA d.d., Velenje, Prešernova 10,
ki bo 21. julija 2005 (Uradni list RS, št. 58
z dne 17. 6. 2005), se pri 5. točki dnevnega
reda – Izvolitev članov nadzornega sveta po
predlogu nadzornega sveta družbe predlaga, da se izvolijo naslednji člani nadzornega
sveta: mag. Andreja Smolej, Bojan Kladnik,
Janez Povh in Ivan Simčič.
ERA d.d., Velenje
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-17836/05
Popravek
V sklicu 7. skupščine delniške družbe
Iskraemeco, družbe za upravljanje in svetovanje, d.d., Kranj, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005, Ob-16739/05,
se podpisnik pod objavo pravilno glasi: Uprava – direktorica: Marija Šenk.
Uredništvo
Ob-17950/05
Popravek
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana,
uprava družbe objavlja popravek dnevnega
reda 9. skupščine družbe AMZS d.d., ki je
sklicana za torek, 12. julija 2005 ob 10. uri v
sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128a v Ljubljani. Dnevni red se dopolni s 5.
točko dnevnega reda, ki se glasi:
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta AMZS d.d.
Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta AMZS d.d. in potrjuje čistopis
Statuta AMZS d.d.
AMZS d.d.
uprava družbe
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8. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.,
Velenje,
ki bo v sredo, 17. avgusta 2005, ob
13. uri, na sedežu družbe Projektivni biro
Velenje, Prešernova 8, Velenje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2004, revizorjevim poročilom in s poročilom
nadzornega sveta družbe Projektivni biro
d.d. Velenje.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki na dan 31. 12. 2004
znaša 12,602.884,80 SIT, se razporedi:
– znesek v višini 6,338.115 SIT za dividende, kar znaša 135 SIT bruto na delnico,
– znesek 1,248.845,70 SIT bruto za nagrado direktorju,
– znesek 547.096,70 SIT bruto za nagrado predsedniku nadzornega sveta,
– znesek 273.548,40 SIT bruto za nagrado posameznemu članu nadzornega sveta,
– preostanek bilančnega dobička v višini
3,921.730,60 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema sklepa na skupščini.
Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, katerih lastništvo delnic je vpisano v
centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa:
5.1 Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2005, se imenuje revizijska
družba RIPRO – družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
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čenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
– Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 15. 8. 2005.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Prešernova cesta 8, Velenje, vsak dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
od 11. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za ﬁzične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
ﬁrmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo
na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, ki ne sme biti starejši
od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 14. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Projektivni biro Velenje d.d
direktor
Janez Božič
Ob-17494/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 36. člena Statuta družbe
Transport Krško d.d. sklicujem
11. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 25. 7. 2005 ob 11. uri
v poslovnih prostorih družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe v letu 2004, z revizijskim mnenjem.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 2004 z
mnenjem revizijske družbe.
4. Pokrivanje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: izgube iz leta 2001
v višini 22,997.761,75 SIT, iz 2002 v višini 35,954.026,67 SIT, iz 2003 v višini
49,999.289,89 SIT in iz leta 2004 v višini 42,469.621,09 SIT se pokrivajo v breme
prevrednotevalnega popravka kapitala.
5. Podelitev razre�nice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 skupščina imenuje
EPIS d.o.o. Celje.
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7. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, vsak delavnik
od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno na dan zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih
delnic in njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
morajo predložiti družbi pisno pooblastilo
delničarja oziroma dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja. Pooblastilo ostane
shranjeno pri družbi.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic prijavijo udeležbo na skupščini
eno uro pred zasedanjem skupščine.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje uro
kasneje v istih prostorih in z istim dnevnim
redom.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Transport Krško d.d.
direktor
Št. 14/2005
Ob-17496/05
Na podlagi določil 7.3. točke Statuta Gostinskega podjetja Trojane d.d., Trojane 11,
sklicuje uprava
14. sejo skupščine
delniške družbe GP Trojane d.d.,
ki bo v torek, dne 26. 7. 2005 ob 16. uri v
prostoru restavracije družbe, Trojane 11.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, sprejem dnevnega reda in ugotovitev
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme predlagani dnevni red
ter ugotovi prisotnost notarja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
GP Trojane d.d. za poslovno leto 2004 in
revidiranih računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2004; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe GP
Trojane d.d. o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskih poročil
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2004.
Predlog sklepa: skupščina družbe GP
Trojane d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2004
in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2004. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe GP
Trojane d.d. o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe GP Trojane d.d. med poslovnim leto
2004.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, sestavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih poslovnih let in čistega dobička poslovnega
leta 2004 v skupni višini 243,002.376,74 SIT
se v višini 1,390.000 SIT uporabi za izplačilo
nagrade upravi in članom nadzornega sveta, preostanek bilančnega dobička v višini
241,612.376,74 SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo upra-

ve in nadzornega sveta družbe GP Trojane
d.d. v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije zaključnega računa za leto 2005 imenuje Revizijski center
d.o.o., družba za revizijo.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najpozneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe na Trojanah 11.
Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo
na skupščino v imenu delničarjev, se morajo
izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi za
skupščino, ki se dostavi najkasneje tri dni
pred dnevom skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe
najmanj trideset minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
ob 16.30 uri z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2004
je na vpogled delničarjem vsak dan v tednu
(razen sobote in nedelje) od 10. do 14. ure
v pisarni računovodstva družbe v upravni
zgradbi na Trojanah 11.
GP Trojane d.d.
uprava družbe
Št. 39/05
Ob-17498/05
Uprava delniške družbe Mercator – Goriška, trgovina in storitve, d.d., Nova Gorica,
Gregorčičeva ulica 19, sklicuje
12. redno skupščino
delničarjev družbe Mercator – Goriške,
trgovina in storitve, d.d.,
ki bo dne 28. 7. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva
ulica 19.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
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Št.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika se imenuje Mirjan Pahor. Za preštevalca glasov se imenuje Marija Trako in Natašo Lisjak.
Notarka Eva Lučovnik bo nadzirala potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Mercator – Goriška, d.d. za
poslovno leto 2004 skupaj z revizorskim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila.
b) Bilančni dobiček leta 2004 v vrednosti
2.504,691.790,85 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2004 v znesku 275,226.308,42 SIT in nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih let 2.229,465.482,43
SIT ostane neuporabljen in se odločanje o
njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2004 in s
tem potrdi njihovo uspešno delo.
3. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu
družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2004
v skupni bruto višini 2,550.000 SIT, od česar prejme predsednik nadzornega sveta
nagrado v bruto višini 1,133.333 SIT, namestnik predsednika 850.000 SIT, član pa
566.667 SIT.
4. Imenovanje revizorjev za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2005 se imenuje revizijsko družbo Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Parmova
33, Ljubljana.
5. Pripojitev družbe Mercator – Goriška,
d.d. k družbi Poslovnemu sistemu Mercator, d.d.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Mercator
– Goriška, d.d. k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., ki je kot priloga sestavni del
tega sklepa.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi pooblaščenci, ki so najmanj tri dni pred dnevom skupščine in na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.
Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z dviganjem rok. Delničarji morajo svojo udeležbo pisno sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred skupščino, to
je najkasneje do 25. 7. 2005.
Pisna pooblastila pooblaščencev morajo biti na sedežu družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je do 25. 7. 2005.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni sklic skupščine dne 28. 7. 2005 ob 16. uri v istem
prostoru z enakim dnevnim redom.
Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure dalje.
Letna poročila družbe Mercator – Goriška, d.d. in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. za zadnja tri poslovna leta, poročilo
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila, pogodba o pripojitvi, skupno poročilo uprav o pripojitvi družbe Mercator – Goriška, d.d. k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., poročilo nadzornih svetov
obeh družb o pripojitvi, poročilo o reviziji

Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu ter sprejme čistopis statuta
družbe.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v znesku 236,762.000 SIT ugotovljenega na dan
31. 12. 2004 se razdeli, kot sledi:
– del dobička iz preteklih let v višini
26,000.000 SIT se razdeli:
· 23,004.750 SIT za dividende,
· 600.000 SIT bruto za nagrado upravi,
· 1,395.250 SIT bruto skupno, za nagrado šestim zaposlenim s posebnimi pooblastili,
· 600.000 SIT bruto za predsednika nadzornega sveta,
· 400.000 SIT bruto skupno, za člane
nadzornega sveta.
Dividende in nagrade bodo izplačane
do konca novembra 2005. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo Igmat d.d., na dan skupščine.
Preostali del bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2004 ter njihovo
delo v poslovnem letu 2004 potrdi in odobri.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe. Prijave mora
uprava družbe prejeti najkasneje do petka
25. 7. 2005. Pooblaščenci morajo prijavi
priložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skuščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.
Gradivo za skuščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 8. in 12. uro. Glede na predlagane
spremembe 37. člena statuta je delničarjem v gradivu, dan na vpogled tudi zapisnik
seje nadzornega sveta z dne 9. 3. 2005.
Udeleženci lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 16. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe IGMAT d.d.

pripojitve, so na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan od 12. do
14. ure.
Mercator – Goriška, d.d.
direktor družbe
Silvan Makuc
Št. 19
Ob-17500/05
Integral AP Tržič d.d., Predilniška 1
Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
Statuta družbe sklicuje
10. skupščino delničarjev,
ki bo dne 9. 8. 2005, ob 12. uri v Hramu
Sv. Jošta, Posavec 85, Posavec.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in preštevalca glasov po predlogu uprave,
na seji je navzoč vabljeni notar in člani nadzornega sveta.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom za
leto 2004, možnosti poslovanja za leto 2005
in sanacija izgube ter podelitvijo razrešnice
članom nadzornega sveta in upravi.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom.
2. Bilančna izguba v višini 8,289.000
SIT se krije iz zakonskih rezerv v višini
7,355.000 SIT in iz prevrednotenih popravkov v višini 934.000 SIT.
3. Upravi in članom nadzornega sveta
se podeli razrešnica za delo v letu 2004.
Delničarje pozivamo, da vse svoje predloge in pripombe za spremembo dnevnega
reda skupščine dostavijo upravi podjetja v
pismeni obliki, najkasneje v 10 dneh po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih,
ki niso pooblastili ﬁnančne organizacije ali
niso pristopili v združenje delničarjev, pogojena s prijavo upravi družbe najkasneje
3 dni pred skupščino.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
čez eno uro, v istem kraju in z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Integral AP Tržič d.d.
nadzorni svet
uprava
Št. 590
Ob-17502/05
Na podlagi 67. člena Statuta družbe IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d.,
Polje 351 C, 1260 Ljubljana – Polje, uprava
sklicuje
9. skupščino delničarjev družbe
Igmat d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo 27. 7. 2005 ob 15. uri v
prostorih Igmat d.d., Polje 351 C, 1260
Ljubljana – Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Stran

Ob-17632/05
Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
10. skupščino delničarjev,
dne 27. 7. 2005 ob 13. uri na sedežu
družbe, Kasaze 95, Petrovče.

Stran
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, o
njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predsednika skupščine Franca Žužeja ter dve preštevalki glasov:
Nado Puntar in Andrejo Kramer.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2004. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se
ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 102,414.316,95
SIT.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v
višini 102,414.316,95 SIT, ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2005 se
imenuje družba Rödl & Partner, Družba za
revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana.
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da je članom nadzornega
sveta, ki so bili imenovani na 5. skupščini
delničarjev, dne 24. 8. 2000, potekel mandat. Okrožno sodišče v Celju je s sklepom z
dne 23. 5. 2005, imenovalo Korber Vida za
člana nadzornega sveta, z mandatom do
prve skupščine, zato je potrebno izvoliti dva
člana nadzornega sveta in se predlaga:
a) izvolitev članov nadzornega sveta,
b) seznanitev s člani nadzornega sveta
predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
a) Izvolijo se člani nadzornega sveta po
predlogu nadzornega sveta za obdobje štirih let: Vid Korber, univ. dipl. inž. in Marjan
Vengust, dipl. inž. gradb.
b) Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, predstavnika delavcev, ki jih je
izvolil svet delavcev: Evelin Urankar, ekon.
6. Nagrade in povračila stroškov članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave, skupščina določi
nagrade in povračila stroškov v predlagani
višini:
– predsednik: tolarska protivrednost 105
EUR,
– člani: tolarska protivrednost 70 EUR.
Nagrade se izplačajo v tolarski protivrednosti EUR po srednjem tečaju BS na dan
izplačila.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od ponedeljka do petka, med
12. in 14. uro.
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Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako
številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisane
v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na 10.
dan pred datumom zasedanja skupščine
t.j.15. 7. 2005. Od tega dne, pa do dneva
po končanem zasedanju ni prenosa lastništva delnic v delniški knjigi. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, ki najkasneje v treh dneh
pred sejo skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 22. 7. 2005,
do 10. ure.
Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, ﬁrmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan, d.d.
uprava družbe
Št. 65/05
Ob-17634/05
Uprava družbe Voljatel telekomunikacije
d.d. na podlagi 30. člena Statuta družbe
sklicuje
6. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Voljatel
telekomunikacije d.d.,
ki bo dne 27. julija 2005 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Šmartinska 106,
Ljubljana.
I. Dnevni red in predlog sklepov:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika 6.
zasedanja skupščine delničarjev Voljatel
telekomunikacije d.d. se izvoli Janko Jenko
za preštevalca glasov pa Iztok Majhenič in
Jan Poniž.
2. Predstavitev letnega poročila Voljatel
telekomunikacije d.d. za leto 2004 in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi višine
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2: ugotovi se, da za
poslovno leto 2004 družba ni izkazala bilančnega dobička.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: ugotovi se, da je
članici nadzornega sveta Idi Jezernik dne
6. 2. 2005 potekel mandat.
Ugotovi se, da članu nadzornega sveta Janku Jenku poteče mandat dne 22. 8.
2005.
Za nova člana nadzornega sveta družbe
Voljatel telekomunikacije d.d., se na predlog
nadzornega sveta ponovno izvolita Ida Jezernik in Janko Jenko, pri čemer Idi Jezernik
nov mandat prične teči z dnem imenovanja,
Janku Jenku pa z dnem 23. 8. 2005.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 4: za pooblaščenega
revizorja letnih računovodskih izkazov za
leto 2005 se imenuje revizijska družba Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska 9,
1000 Ljubljana.
6. Prenos delnic delničarja IV Czech
s.r.o., S.DLIŠT 1462, LYS. NAD LABEM,
NYMB na Mariano Pireddu.
Predlog sklepa št. 5: delničarju, družbi
IV Czech s.r.o., S.DLIŠT 1462, LYS. NAD
LABEM, NYMB, se daje soglasje za prenos
24 navadnih delnic na pridobitelja, Mariano
Pireddu.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v
Ljubljani, Šmartinska 106, od dneva objave
tega sklica do dneva zasedanja skupščine
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
III. Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na skupščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki jo mora uprava družbe prejeti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. To velja tudi za pooblaščence. Obrazec prijave udeležbe in pooblastila lahko
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe ves čas, ko je možen
vpogled v gradivo za to skupščino. Uporaba
navedenih obrazcev za prijavo udeležbe in
pooblastila ni obvezna, morata pa vsebovati
ime in priimek/ﬁrmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi
obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje skupščine se
delničarji – ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
ﬁzičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom
zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo
z izpisom iz sodnega registra in osebnim
dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi
vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na
seznam udeležencev le ti prejmejo morebitno dodatno gradivo za skupščino.
Voljatel telekomunikacije d.d.
uprava družbe
Ob-17636/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
ki bo v sredo, 3. 8. 2005 ob 9. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
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(sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka Neffat,
– preštevalki glasov: Jelka Orožim-Kopše
in Marjana Gredin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2004 v višini
606,017.377,03 SIT se razporedi za prenos
v naslednje leto.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
član uprave
Tomaž Orešič, univ. dipl. inž. stroj.
Št. 3166
Ob-17639/05
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d., Vojkova ulica 9, Postojna sklicuje

11. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,
Vojkova ulica 9, Postojna,
ki bo v petek, dne 29. 7. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Viktor Zakrajšek.
Za preštevalca glasov se izvolita: Urška
Sirnik in Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar, Cesta 4. maja 16, Cerknica.
2. a) Predložitev letnega poročila družbe
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine GGP za poslovno leto 2004; revizorjevega poročila za družbo Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in revizorjevega poročila
za skupino GGP oboje za poslovno leto
2004 in pisnega poročila nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in
skupine GGP za poslovno leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine
GGP za poslovno leto 2004; revizorjevim
poročilom za družbo Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d. in revizorjevim poročilom za
skupino GGP oboje za poslovno leto 2004
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine GGP za poslovno leto 2004.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d., na dan 31. 12. 2004 v višini
58,701.191,91 SIT ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave – direktorja in
članov nadzornega sveta v poslovnem letu
2004 in jim podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2005
skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o., 1000 Ljubljana.
4. Sprememba višine sejnine članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: od 29. 7.
2005 se članom nadzornega sveta družbe
določi sejnina za vsakokratno udeležbo na
sejah v višini 150 EUR neto, predsedniku v
višini 260 EUR neto, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izplačila za vsako sejo.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško – depotni družbi na
dan 26. 7. 2005, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.

Št.

60 / 24. 6. 2005 /

Stran

4811

Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini sporočijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da ob prihodu na
skupščino pol ure pred pričetkom seje v
sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled vsak delovni dan pri Bernardi Fatur – Nikolić in Darji
Dolenc od 12. do 14. ure.
Predlogi delničarjev
Vsak novi predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni
po objavi tega sklica.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor
Ob-17659/05
Na podlagi točke 22. člena Statuta Komunale Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija
1, Nova Gorica, nadzorni svet in direktor
sklicujeta
11. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo 27. 7. 2005 ob 15.30, na sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, veriﬁkacijske komisije in zapisnikarja ter določitev notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K točki 2: izvolijo se predlagani predsednik skupščine, člani veriﬁkacijske komisije,
zapisnikar in določi notarka.
K točki 4: sprejme se predlagana uporaba bilančnega dobička, upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v
letu 2004.
K točki 5: za revizorja za poslovno leto
2005 se izbere predlagana revizijska družba.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpisani
v delniško knjigo družbe najmanj 3 dni pred
skupščino. Seznam delničarjev je dostopen
na vpogled vsakemu delničarju dva delovna
dneva pred skupščino na sedežu družbe od
8. do 12. ure.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zastopnikih s pismenimi pooblastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
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lahko udeležijo skupščine, če se najkasneje
3 dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo.
Udeleženci skupščine se pred njenim pričetkom podpišejo v seznam prisotnih udeležencev in prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro pozneje v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Komunala Nova Gorica d.d.
predsednik nadzornega sveta
Zlatko Martin Marušič
direktor
Davorin Volk
Ob-17665/05
Na podlagi določil C3 Statuta družbe
sklicujem
11. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.,
Šempeter pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48,
ki bo v torek, dne 26. 7. 2005 ob 13. uri
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48 in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, dve preštevalki glasov,
ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2004, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2004, ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004, poročilom revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Na dan 31. 12. 2004 znaša bilančna
izguba družbe 10,548.857,79 SIT. Ugotovljena bilančna izguba ostane v celoti nepokrita.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2004.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za
leto 2005 imenuje revizijska družba: revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje d.o.o. Ljubljana.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe in čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu
in se potrdi čistopis Statuta družbe.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru
pri Gorici, Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni dan po objavi tega vabila, med 12. in
13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo. Če skupščina ob napove-
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danem času ni sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
direktor
Aleš Modic, dipl. org. manager
Št. 307
Ob-17677/05
Na podlagi 6.3.3 točke statuta družbe
Solkanska industrija apna, d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica
Skupščina bo dne 28. 7. 2005 ob 12.30
na sedežu družbe v Solkanu, Cesta IX. korpusa 106.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter ugotovitev, da
je na skupščini prisotna notarka.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se izvoli:
za predsednico skupščine Tatjano Borjančič, za preštevalki glasov Darjo Konavec
in Katarino Mozetič. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2004, pisnim poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2004, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Uporaba in delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
31,836.365,75 SIT, kar predstavlja bilančni
dobiček iz leta 2004 v višini 230.974,14 SIT
in preneseni nerazporejeni dobiček prejšnjih let, ki po stanju 31. 12. 2004 znaša
31,605.391,61 SIT, se prenese v naslednje
poslovno leto kot preneseni dobiček.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: odobri se delo uprave
družbe in nadzornega sveta za leto 2004 ter
se jima podeli razrešnico.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja družbe za leto 2005 družbo KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
6. Sklep o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
1. Družba Solkanska industrija apna,
d.d., Nova Gorica se z dnem vpisa v sodni register preoblikuje iz delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo. Družba z
omejeno odgovornostjo bo poslovala s ﬁrmo: Solkanska industrija apna, d.o.o. Skrajšana ﬁrma bo: SIA, d.o.o. Sedež družbe bo:
Solkan, Cesta IX. korpusa 106.
2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 389,366.000 SIT, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 389,366.000 SIT.

3. Delnice z nominalno vrednostjo 1.000
SIT se spremenijo v poslovne deleže po
enaki nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost vsakega delničarja predstavlja
njegov osnovni delež, ki je razviden iz knjige
delničarjev na dan skupščine. Delničarjem,
ki si do dneva skupščine niso zagotovili dovolj delnic (najmanj 14) za pridobitev vsaj
enega osnovnega vložka, ki mora imeti z
zakonom predvideno minimalno vrednost
14.000 SIT, se izplača primerna denarna
odpravnina v višini 1.000 SIT za eno delnico. Tako prevzete delnice se spremenijo v
lastni poslovni delež.
4. Direktor družbe Solkanska industrija
apna, d.d., Nova Gorica prilaga izjavo po
četrtem odstavku 542. člena ZGD v naslednjem besedilu: »Družba Solkanska industrija
apna, d.d., Nova Gorica tistim delničarjem,
ki preoblikovanju nasprotujejo, ponuja, da
njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže odkupi za odškodnino 1.000 SIT za
vsakih 1.000 SIT nominalnega zneska poslovnega deleža.«.
5. Sprejme se družbena pogodba družbe
Solkanska industrija apna, d.o.o. v predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej veljavni statut delniške družbe. Za izdelavo
čistopisa družbene pogodbe glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev pooblašča
skupščina direktorja družbe.
6. Mandat članov nadzornega sveta družbe Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica se podaljša do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
7. Za direktorja družbe Solkanska industrija apna, d.o.o. se imenuje dosedanji direktor Rajko Harej. Mandat direktorja traja
4 leta, šteto od dneva vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register.
8. Družba Solkanska industrija apna,
d.o.o., je po preoblikovanju univerzalni pravni naslednik Solkanske industrije apna,
d.d., Nova Gorica in bo po preoblikovanju
nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere
je bila registrirana kot d.d. ter zadrži sedanje
število zaposlenih z vsemi pravicami, ki jim
pripadajo iz pravnega nasledstva. Vsi splošni akti ostanejo v veljavi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letnim poročilom so delničarjem na voljo
na sedežu družbe vsak delavnik med 12.
do 14. uro.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so deset dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji
morajo svojo prisotnost na zasedanju prijaviti pisno vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Kolikor
ob uri sklica ne bo zastopanega vsaj 15%
osnovnega kapitala družbe, se skupščina
ponovno sestane istega dne eno uro po
prvem sklicu (drugi sklic). Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Solkanska industrija apna d.d.,
Nova Gorica
uprava
Št. 27/05
Ob-17680/05
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d. Kranj, Savska c.
46, uprava družbe vabi delničarje na
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7. sejo skupščine
družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d.,
Kranj,
ki bo v četrtek, dne 28. 7. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe v Kranju, Savska c. 46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje organe skupščine.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o vodenju nadzora v družbi
v letu 2004.
b) O uporabi bilančnega dobička, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v
letu 2004.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje Constantia d.o.o., Revizijska družba, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani v centralnem registru pri KDD,
po stanju zadnjega dne prijavnega roka od
dneva objave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu direktorja vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Zvezda, d.d. Kranj
uprava družbe

čajo pa v denarju v SIT, na račun družbe
pri banki. Vpisovanje in vplačilo delnic se
začne po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe v sodni register in
traja 30 dni od objave vabila k vpisu. V tem
roku imajo delničarji družbe prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu.
Prednostna pravica se uveljavi z vpisom
delnic oziroma s podpisom vpisnega potrdila. V treh dneh od vpisa in najkasneje
v tridesetih dneh od objave vabila k vpisu
mora biti na vsako vpisano delnico vplačanih najmanj 600 SIT, sicer vpis ni veljaven.
Delnice, ki v roku niso vpisane in vplačane, lahko uprava v nadaljnjih osmih dneh
prosto in brez objave ponudi v vpis in vplačilo kateremukoli delničarju. Za vsako tako
vpisano delnico mora biti v treh dneh od
vpisa vplačanih skupaj 600 SIT. Vse nove
delnice smejo vpisati in prevzeti le osebe,
ki so ob vpisu že delničarji družbe, zato
bo v smislu 4. točke prvega odstavka 18.
člena ZTVP-1 prodaja delnic potekala brez
javne ponudbe;
– v primeru, da bo vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register po tem
sklepu dokončno zavrnjen in novih delnic
ne bo mogoče izdati ali izvedba povečanja
ne bo vpisana v sodni register v roku enega
leta od sprejetja tega sklepa, se vpisnikom
opravljena plačila za delnice vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh;
– izdaja delnic ter vabilo k vpisu in vplačilu bosta objavljena v Uradnem listu RS;
– delnice se izročijo vpisniku z vpisom
delnice ne njegov račun pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register;
– delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom;
– veljavni statut ne omogoča preoblikovanja delnic na zahtevo imetnika;
– vpisnik ima prednostno pravico ob izdaji novih delnic izdajatelja v skladu s statutom družbe, razen če skupščina družbe
odloči drugače.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut, tako da ga uskladi s
tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.
2.3. Skupščina ponovno sprejme in s
tem potrdi sklep skupščine z dne 12. 10.
2004, ki glasi: sedež družbe se spremeni in
je odslej na Brezovici pri Ljubljani.
2.4. Skupščina ponovno sprejme in s tem
potrdi sklep skupščine z dne 12. 10. 2004,
o dopolnitvi dejavnosti družbe z dejavnostmi, ki so v standardni klasiﬁkaciji dejavnosti
opredeljene kot drugo kreditiranje, drugo ﬁnančno posredništvo in dejavnost holdingov
in o spremembah statuta družbe.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami statuta, ki so predmet potrditve
na tej skupščini, je dostopno oziroma bo
vsem delničarjem posredovano na njihovo
pisno zahtevo, naslovljeno na upravo družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., Alpska
cesta 45, 4248 Lesce.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno prijavijo upravi družbe, najkasneje
do vključno torka, 26. julija 2005, ko morajo
prijave prispeti na sedež družbe.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
uprava družbe

Ob-17690/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
Murka, trgovina in storitve, d.d., sklicujeta
uprava in nadzorni svet
skupščino družbe
Murka, trgovina in storitve, d.d., Lesce,
Alpska cesta 45,
ki bo v petek, 29. julija 2005 ob 13. uri v
Lescah, v Hotelu Krek, Hraška cesta, TNC
Lesce, 4248 Lesce.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine in preštevalca
glasov).
2. Potrditev sklepov skupščine z dne
12. oktobra 2004.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina ponovno sprejme in s
tem potrdi sklep skupščine z dne 12. 10.
2004, ki glasi:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
526,643.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 30,979.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, na podlagi bilance
stanja na dan 31. 12. 2003, v skladu s 354.
členom ZGD, in sicer za namene:
– v znesku 27,495.000 SIT za namen
kritja prenesene izgube;
– v znesku 188,980.000 SIT za namen
kritja čiste izgube poslovnega leta 2003 in
– v znesku 310,168.000 SIT za namen
prenosa v kapitalske rezerve.
Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic iz dosedanjih 2.000 SIT na 1.000 SIT za vsako
delnico in nadalje združitvijo po devetih
tako oblikovanih delnic v eno novo delnico,
nominalne vrednosti 1.000 SIT.
Osnovni kapital po poenostavljenem
zmanjšanju znaša 30,979.000 SIT in je
razdeljen na 30.979 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo po 1.000
SIT vsaka.
Postopki v zvezi s spremembami in
združitvijo delnic pri KDD se izvedejo v
treh tednih od vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register. Presečni dan določi uprava družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut, tako da ga uskladi s tem
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala
in njegovo izvedbo.
2.2. Skupščina ponovno sprejme in s
tem potrdi sklepe skupščine z dne 12. 10.
2004, ki glasijo:
a) Osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem zmanjšanju znaša 30,979.000
SIT se po izvedbi poenostavljenega zmanjšanja poveča z novimi denarnimi vložki za
znesek 23,000.000 SIT in znaša po izvedenem povečanju 53,979.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z novimi denarnimi vložki, z izdajo
23.000 novih navadnih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT in prodajno ceno oziroma emisijsko vrednostjo
1.350 SIT. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje novih delnic znaša 23,000.000
SIT, skupna emisijska vrednost celotne izdaje pa 31,050.000 SIT.
Ob vpisu mora biti vplačanih 25% nominalne vrednosti vsake delnice, to je 250 SIT
in celotni presežek nad nominalno vrednostjo delnice, ki znaša 350 SIT, kar pomeni, da mora biti za vsako delnico pred
vpisom v sodni register skupaj vplačanih
600 SIT.
Preostanek mora biti vplačan najkasneje v enem letu od vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Celotna izdaja novih delnic je namenjena izključno obstoječim delničarjem.
b) Na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala skupščina sprejme naslednji
sklep o izdaji delnic:
– izdajatelj delnic je Murka, trgovina in
storitve, d.d.;
– novo izdane delnice glasijo na ime ter
so navadne delnice, istega razreda, kot že
obstoječe;
– skupna nominalna vrednost celotne
izdaje je 23,000.000 SIT. Skupna emisijska
vrednost celotne izdaje je 31,050.000 SIT.
Nominalna vrednost vsake nove delnice je
1.000 SIT, emisijska vrednost vsake novo
izdane delnice pa 1.350 SIT;
– nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
vrednostnih papirjev pri KDD;
– delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom) na sedežu izdajatelja, vpla-
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Št. 00424
Ob-17704/05
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela
Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5,
uprava sklicuje
14. sejo skupščine družbe
Dela Prodaje, d.d.,
ki bo dne 21. 7. 2005 ob 14. uri na sedežu družbe v sejni sobi pritličja stolpnice Dela
v Ljubljani, Dunajska cesta 5, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: mag.
Janko Arah,
– preštevalca glasov: Bojana Kos in Marjan Petrovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček v skupni višini
1.833,506.017,40 SIT, ki je sestavljen iz dobička za leto 2004 v višini 641,764.078,75
SIT in bilančnega dobička preteklih let v
višini 1.191,741.938,65 SIT, se uporabi:
– 179,569.670 SIT za dividende, to je
310 SIT bruto dividende na delnico.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic
Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan
upravičenosti do dividende (glede na stanje
delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu
skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala v roku
60 dni po skupščini;
– nagrado upravi 8,460.000 SIT,
– nagrado nadzornemu svetu 9,600.000
SIT,
– prenos dobička 1.635,876.347,40 SIT.
Vir za delitev je:
– del dobička iz leta 2000 154,625.165,33
SIT,
– del bilančnega dobička iz leta 2002
43,004.504,67 SIT.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2004.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze Dela
Prodaje, d.d. za leto 2005 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Zaradi odstopa se z dnem 21. 7. 2005
odpokličeta dosedanja člana nadzornega
sveta Bojan Salobir in Samo Roš.
Za nova člana nadzornega sveta, ki nastopita mandat 22. 7. 2005, se izvolita Bojan
Petan in Gregor Zupančič. Mandat novoizvoljenih članov traja štiri leta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
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poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
zasedanja skupščine.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan sklica skupščine, objavljenega v
časopisu »Delo«, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo
upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Uprava Dela Prodaje, d.d.
Ob-17705/05
Na podlagi člena 15.4 statuta družbe
Julon, proizvodnja poliamidnih ﬁlamentov in granulatov d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, uprava družbe sklicuje
11. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, dne 29. 7. 2005, ob 11. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Beccegato Tonino, za preštevalca glasov se
izvolita Ksenija Nežmah in Mirjana Pandža.
Ugotovi se prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2004.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2004 v znesku
1.795,520.041,89 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2005 pooblaščeno revizijsko
družbo PricewaterhouseCoopers iz Ljubljane, Parmova 53.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da je zaradi preteka mandata prenehala funkcija naslednjim članom
nadzornega sveta: Toninu Beccegatu, Fabriziu Calenti, Brunu Torresani, Adrianu Vivaldiju, Branku Škorji in Martinu Snoju.

b) Skupščina izvoli naslednje člane kot
predstavnike delničarjev nadzornega sveta:
Tonina Beccegata, Fabrizio Calenti, Bruna
Torresanija in Adriana Vivaldija.
Dva člana imenuje svet delavcev.
Mandatna doba novoizvoljenih članov
traja 4 let.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za
leto 2004, revizorjevo mnenje, poročilo
nadzornega sveta, ter drugo gradivo za
skupščino družbe s predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled v kadrovski službi
družbe Julon, d.d. v Ljubljani, Letališka 15,
vsak delavnik med 9. in 11. uro, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci z
ustreznim identiﬁkacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Julon, d.d.
uprava
Ob-17706/05
Na podlagi 6.2. člena statuta družbe
Aquaset – tekstilna tovarna, d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, uprava družbe
sklicuje
8. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, dne 29. 7. 2005, ob 10. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Adriano Vivaldi, za preštevalki glasov se
izvolita Ksenija Nežmah in Mirjana Pandža.
Ugotovi se prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2004.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančna izguba leta 2004 v znesku
78,398.042,72 SIT pokrije v breme drugih
rezerv iz dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2005 pooblaščeno revizijsko
družbo PricewaterhouseCoopers iz Ljubljane, Parmova 53.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2004, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Aquaset, d.d. v
Ljubljani, Letališka 15, vsak delavnik med 9.
in 11. uro, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci z
ustreznim identiﬁkacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
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Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Aquaset, d.d.
uprava

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra linija Holding,
revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v znesku 42,583.232,35 SIT na dan 31. 12. 2004
se ne uporabi in se v celoti prenese v naslednjo poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
družbe za leto 2005 se določi revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Če revizorska hiša
med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članom
nadzornega sveta Klemše Leonu, Hladnik
Samu in Pečar Franku 25. 12. 2005 poteče
mandat. Z veljavnostjo od 26. 12. 2005 dalje
se za člane nadzornega sveta imenujejo:
Klemše Leon, Hladnik Samo in Franko Pečar, za mandatno obdobje štirih let.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Predloga sklepov k 4. in 5. točki dnevnega reda je sprejel nadzorni svet, predloge
ostalih sklepov pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo družbi najavijo vsaj tri dni pred sejo.
Modra linija Holding, d.d.
predsednik uprave: Žarko Ždralič

Ob-17720/05
Na podlagi 73. člena Statuta delniške
družbe SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
7. redno skupščino
delniške družbe SCT, d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, Ljubljana,
ki bo v petek, 29. julija 2005, ob 12. uri
v sejni dvorani poslovne stavbe SCT d.d.,
Vošnjakova 8/a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna
in se izvolijo predlagani organi skupščine.
b) Skupščini bo prisostvovala notarka
Nada Kumar.
3. Predložitev letnega poročila SCT, d.d.,
za poslovno leto 2004, pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2004 in predlogu za uporabo
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom SCT, d.d., za poslovno leto 2004 in
s poročilom nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila 2004 in predlogu za uporabo bilančnega dobička z dne
10. 6. 2005.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2004.
4. Oblikovanje bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
a) Druge rezerve iz dobička družbe SCT,
d.d. v višini 766,486.594,93 SIT se razporedijo v bilančni dobiček.
5. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe SCT, d.d.
znaša 2.285,097.999,91 SIT in je sestavljen iz:
– čistega dobička za poslovno leto 2004
v znesku 364,303.221,68 SIT,
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 1.154,308.183,30 SIT,
– razporeditve drugih rezerv iz dobička v
višini 766,486.594,93 SIT.
b) Bruto dividenda v višini 395 SIT na
delnico se izplača iz bilančnega dobička,
ki je oblikovan iz drugih rezerv iz dobička
družbe SCT, d.d.
c) Skupna višina dividend znaša
203,752.850 SIT bruto.
d) Do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
29. 7. 2005.
e) Izplačilo dividend se izvrši v roku 60
dni po sprejemu sklepa na skupščini.
f) O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v višini 2.081,345.149,91 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
6. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača
nagrada za delo v letu 2004 v skupnem
bruto znesku 34,060.545 SIT.

7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe SCT, d.d.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se dopolni z novo
dejavnostjo 90.021 – zbiranje in odvoz odpadkov.
b) Spremeni in dopolni se statut družbe,
tako da se v predzadnji vrstici 5. člena statuta “Dejavnost družbe”, doda:
– 90.021 – zbiranje in odvoz odpadkov.
c) Izdela se čistopis statuta družbe skladno s tem sklepom.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo UHY, d.o.o., Ljubljana.
9. Spremembe v članstvu nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom treh članov nadzornega sveta
družbe, in sicer Milene Kramar – Zupan, Antona Preskarja ter Dimitrija Marjanoviča.
Pogoji za udeležbo
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na naslov
družbe SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana in
bodo na dan 25. 7. 2005 (pet dni) pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi
pri Klirinško depotni družbi, d.d.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo pooblaščencev ali zastopnikov mora biti pisno, pripravljeno in izpolnjeno skladno z OZ, ZGD oziroma Zpre in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci skupščine se na seji izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa poleg tega z izpiskom iz sodnega
registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave sklica skupščine pisno podajo utemeljen
nasprotni predlog k posameznim točkam
dnevnega reda.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v informacijski pisarni, Vošnjakova
8a, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Čas sklica
Če ob napovedani uri skupščina ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure po predvidenem prvotnem sklicu.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SCT, d.d.
Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave družbe
Št. 2/05
Ob-17722/05
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija Holding, ﬁnančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
3. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
in prisotnost notarke Mojce Tavčar-Pasar.
Za predsednika skupščine se izvoli Vlado
Pahor, za preštevalki glasov Tatjana Cepak
in Katja Gaberšček.

Stran

Ob-17804/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe
15. skupščino Slip, d.d.,
ki bo 27. julija 2005, ob 14. uri, v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu
uprave.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2004 v višini 65,824.191,37 SIT ostane nerazporejen.
c) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2004 in se upravi za poslovno
leto 2004 podeli razrešnica.

Stran
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d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004 podeli
razrešnica.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 27. 7. 2005. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Prijava je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 23. 7. 2005.
Gradivo za skupščino je na vpogled pri
upravi družbe vsak delovni dan med 10. in
11. uro.
Slip, d.d.,
uprava družbe
Št. 17/05
Ob-17816/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. člena statuta družbe
Vele, Trgovska družba d.d., uprava družbe
sklicuje
15. skupščino
družbe Vele, Trgovska družba d.d.,
ki bo dne 1. 8. 2005 ob 15. uri v Restavraciji Repovž, Domžale, Kopališka cesta 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman. Za sestavo notarskega zapisa se pooblasti Majda
Lokošek, notarka v Domžalah. Za preštevalko glasov se izvoli Marinka Prešeren.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega
dobička, razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1 Skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom za leto 2004 in mnenjem
revizorja.
2.2 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Vele,
Trgovska družba d.d. Domžale za leto
2004.
2.3 Čista izguba iz poslovnega leta 2004
znaša 435,094.510,84 SIT. Nerazporejeni
čisti bilančni dobiček iz preteklih let znaša
659,428.300,99 SIT. Izguba iz poslovnega
leta 2004 v višini 435,094.510,84 SIT se pokrije v breme čistega bilančnega dobička iz
preteklih let. O ostanku bilančnega dobička
iz preteklih let v višini 224,333.790,06 SIT se
bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
2.4 V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
in jima podeli razrešnico za poslovno leto
2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje družba Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta kot sledi:
V točki 1.2 se spremeni točen naslov
družbe, ki se sedaj pravilno glasi: 1230
Domžale, Mestni trg 1.
V točki 6.1 se besedica »šest« nadomesti z besedico »tri«.
V točki 6.2 se besedica »dva« nadomesti
z besedico »enega«.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
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Predlog sklepa:
5.1 Vzame se na znanje odstop članov
nadzornega sveta: Matjaža Pavčiča z dne
5. 5. 2005 in Gregorja Kovača z dne 20. 6.
2005 in se ugotovi, da jima s tem dnem preneha mandat.
6. Vključitev družbe Vele d.d. v družbo
STP Leasing d.d.
Predlog sklepov:
6.1 Vele, Trgovska družba d.d., Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale se na podlagi
488. člena Zakona o gospodarskih družbah
vključi v STP Leasing d.d., Vilharjeva ulica
29, 1000 Ljubljana.
6.2 Zgornji sklep stopi v veljavo z dnem
pravnomočnosti vpisa v sodni register sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni
register.
6.3 Skupščina vzame na znanje naslednjo izjavo glavne družbe: družba STP Leasing d.d., Vilharjeva ulica 29, 1000 Ljubljana
kot glavna družba izjavlja, da zagotavlja zunanjim delničarjem vključene družbe VELE,
Trgovska družba d.d., Ljubljanska cesta 64,
1230 Domžale primerno odpravnino v denarju v vrednosti 3.158 SIT za eno delnico
vključene družbe.
Vele, d.d.
predsednik uprave
Andrej Andoljšek
Ob-17860/05
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 29. 7. 2005 ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika 9. skupščine Embalaže d.d. se izvoli Mojco Bizjak,
za preštevalki glasov se izvoli Branko Sobočan in Vlasto Peric.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2004 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2004.
2a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z letnim poročilom o
poslovanju družbe v letu 2004, z revizijskim
poročilom o preiskavi in pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.
2b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2004
v znesku 47,339.701,28 SIT ostane nerazporejen.
2c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2004 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2005 imenuje revizijsko hišo Deloitte & Touche.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta
gospodarske družbe.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se z dnem 31. 5. 2005 odpokliče dosedanjo članico nadzornega sveta, Barbaro
Obreza.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta gospodarske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za novega člana nadzornega sveta za mandatno
dobo štirih let, ki začne teči z dnem 29. 7.
2005, se izvoli Metko Zalar.
6. Informacija skupščini o novem članu –
predstavniku delavcev v nadzornem svetu.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v ﬁnančno-računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava
Ob-17865/05
Na podlagi 284. in 286. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 13. člena Statuta Luke Koper, d.d., na zahtevo delničarja
Republike Slovenije, ki je lastnik 51% vseh
delnic Luke Koper, d.d., sklicuje uprava delniške družbe
11. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. julija 2005 ob 12. uri
v sejni dvorani Luke Koper Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Peric Lojzeta, za preštevalki glasov Ostrc Martino in Španjol Vido ter
ugotovi prisotnost notarja Ferligoj Drava.
3. Obravnava sprememb statuta delniške družbe Luka Koper, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., ki jih predlaga delničar Republika
Slovenija.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, in sicer od dneva sklica
skupščine do seje skupščine. Na istem kraju
je dostopno tudi besedilo predlaganih sprememb statuta delniške družbe.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico udeležiti se skupščine imajo
vsi imetniki navadnih delnic in prednostnih
participativnih delnic z omejeno glasovalno
pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke. Pooblastilo morajo
delničarji deponirati vsaj 3 dni pred zaseda-
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njem skupščine pri upravi družbe in ostane
shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in, ki
so dne 25. 7. 2005 vpisani v delniško knjigo
pri KDD.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en
glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob
pristopu na skupščino. Sklepi se sprejmejo z
navadno večino oddanih glasov, razen sklep
pod točko 3, ki se sprejme s 3/4 večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
in s soglasjem delničarjev iz razredov navadnih in prednostnih delnic.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 28. 7. 2005
ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
glavni direktor
Bruno Korelič, univ. dipl. ek.

11. skupščino
trgovske družbe Dom Smreka d.d.,
ki bo v torek, 16. 8. 2005 ob 9. uri na sedežu družbe v Mariboru, Valvasorjeva 12a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov in ugotovi prisotnost
vabljenega notarja.
2. Predložitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa
o pokritju bilančne izgube za leto 2004 ter
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: bilančna izguba na dan
31. 12. 2004 v višini 290,366.231,48 SIT,
katera se nanaša na:
– izguba tekočega leta: 214,416.624,49
SIT,
– prenesena
izguba
prej.
let:
68,581.912,99 SIT,
– dodatno ugot. izguba po inšp. pregledu
2002: 7,367.694 SIT,
– se pokrije sledeče:
– kapitalske rezerve: 37,702.386,02
SIT,
– zakonske rezerve: 94,637.400,00 SIT
– rev. zakonskih rezerv: 158,026.445,46
SIT.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 imenuje družba ITEO
Abeceda, Ljubljana.
4. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave dosedanjih članov nadzornega sveta
– predsednika Pipenbaher Jožeta in članice Doberšek Renate se podeli razrešnica
in izvolita nova člana v nadzornem svetu
družbe, in sicer: predsednik Albin Turk in
član Anton Polak.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Če se bo
skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina
ponovi istega dne ob 10. uri z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dom Smreka d.d.
uprava
direktor
Maks Edelbaher

Ob-17868/05
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana, Slovenska 9, sklicujem
11. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v torek, 26. julija 2005 ob 12. uri
v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
cesta 9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovljena je sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine, zapisnikar in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je prisoten.
a) Za predsednico skupščine se izvoli Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Milena Naglič.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Staša Kastelic in Mojca Samotorčan.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Rebalans letnega načrta poslovanja in
plana razvoja družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: sprejme se rebalans
letnega načrta poslovanja in plana razvoja
družbe za leto 2005.
3. Letno poročilo za leto 2004 z mnenjem
pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta, predlog uporabe bilančnega
dobička in predlog razrešnice direktorici in
nadzornemu svetu.
a) Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2004 skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.
b) Predlog sklepa: sprejme se sklep o
uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2004 v višini 813,572.915,84
SIT se uporabi:
– za izplačilo deležev družbenikom v višini 600,000.000 SIT,

– preostali bilančni dobiček v višini
213,572.915,84 SIT ostane nerazporejen.
Deleži se izplačajo v roku 60 dni po sprejemu sklepa.
c) Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorici in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2004.
4. Poročilo delovne skupine o pregledu
predloga Pravilnika o notranji organizaciji,
sistemizaciji delovnih mest, izobraževanju,
plačah, drugih prejemkih in izplačilih, letnem
dopustu in drugih odsotnostih z dela ter delovnem času.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom delovne skupine o pregledu
predloga Pravilnika o notranji organizaciji,
sistemizaciji delovnih mest, izobraževanju,
plačah, drugih prejemkih in izplačilih, letnem
dopustu in drugih odsotnostih z dela ter delovnem času.
5. Sprejem splošnih aktov družbe:
a) Pravilnik o računovodstvu.
Predlog sklepa: sprejme se Pravilnik o
računovodstvu.
b) Navodilo o oddaji naročil male vrednosti.
Predlog sklepa: sprejme se Navodilo o
oddaji naročil male vrednosti.
6. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Javnega
podjetja Uradni list RS d.o.o., za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: za izdelavo revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2005 se
imenuje revizijska družba: Revizijski center
d.o.o.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo
družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini
najaviti osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do 19. julija 2005, v tajništvu družbe
v Ljubljani, Slovenska 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na seji skupščine
vsaj pol ure pred začetkom seje, ko bodo s
podpisom na seznamu prisotnih družbenikov
potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim
pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorici v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanila druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak delovnik od
11. do 13. ure.
Javno podjetje Uradni list RS d.o.o.
direktorica
Erika Trojer
Ob-17951/05
V skladu z določili statuta Dom Smreka
d.d., sklicuje uprava

Stran

Nasprotni predlog
Ob-17855/05
Uprava družbe NFD Holding, ﬁnančna
družba d.d. na podlagi 66. člena Zakona
o trgu vrednostnih papirjev-1 ter skladno z
288. členom Zakona o gospodarskih družbah obvešča delničarje o nasprotnih predlogih pri 3. in 6. točki dnevnega reda 2. seje
skupščine družbe NFD Holding, ﬁnančna
družba d.d., ki ju je podal delničar družbe
Harald Karner in ki skupaj z obrazložitvijo
glasita:
– k 3. točki dnevnega reda – sprejem
sklepa o pridobivanju lastnih delnic, sku-
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paj z izključitvijo prednostne pravice delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic.
Nasprotni predlog sklepa:
»Skupščina pooblašča upravo družbe,
da v imenu in za račun družbe skladno z
osmo alineo prvega odstavka 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah pridobiva
lastne delnice, in sicer z namenom:
– zamenjave delnic družbe za delnice
manjšinskih delničarjev od družbe odvisnih
družb ter drugih družb,
– povečanja premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih,
– odkupa delnic s strani nadzornega sveta, uprave družbe ter zaposlenih, skladno z
opcijskim načrtom.
Zaradi zagotovitve enakopravnega obravnavanju vseh delničarjev po 219. členu ZGD sme uprava posel nakupa lastnih
delnic opraviti izključno v okviru trgovanja
na prostem trgu Ljubljanske borze znotraj
dnevnih registriranih razponov cen, brez
svežnjev in aplikacij.
Nakupna cena za namene iz prve in druge
alinee namenov pridobljenih delnic ne sme
biti višja od knjigovodske vrednosti delnice po
stanju na zadnji dan poslovnega leta pred nakupom, prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene, dosežene po
stanju ob vsakokratni prodaji, za ta segment
namena. V primerih iz prvega namena pa
tudi ne nižja od povprečne ponderirane tržne
cene v zadnjih treh mesecih pred odtujitvijo.
V primerih iz tretjega in četrtega namena je
prodajna cena določena na podlagi sklepa o
nagradah in v opcijskem načrtu. Pooblastilo
za pridobivanje velja osemnajst mesecev od
sprejema tega sklepa.
Družba lahko za te namene pridobi le
toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti,
ne bo imela več kot deset odstotkov vrednosti osnovnega kapitala.
Zaradi narave namena pridobljenih delnic se pri odsvajanju lastnih delnic smiselno
ne uporablja določba 313. člena Zakona o
gospodarskih družbah, kar pomeni izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do pridobitve teh delnic pri odsvajanju
lastnih delnic.
Uprava je še pooblaščena, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni
svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.«
Obrazložitev:
Zakon o gospodarskih družbah v osmi
alinei prvega odstavka 240. člena, zahteva od organov družb, da svoje delničarje
ob enakih pogojih enako obravnavajo. »Za
pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic se
uporablja 219. člen tega zakona. Domneva se, da je pridobitev oziroma odsvojitev
lastnih delnic v skladu z 219. členom tega
zakona, če je bila opravljena na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu.« S
predlaganim sklepom se ravna v skladu z
domnevo. Ni znanih razlogov, da bi ravnali
drugače. Drugačno ravnanje bi lahko favoriziralo posamezne delničarje. Kar ne bi
koristilo družbi. Na organiziranem trgu lahko
vsi delničarji ponudijo delnice v prodajo. Če
uprava delnice pridobi od najboljšega ponudnika, je ob enakih pogojih zadoščeno
pravilom enake obravnave.
Izključitev prednostne pravice pri odtujitvi
za določene namene je pogojena z naravo
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posla. Po 4. točki 313. člena ZGD iz obrazložitve izhaja, da delnice za te namene ne
morejo pridobiti izključno obstoječi delničarji. Ni nujno, da so delničarji odvisne družbe
tudi delničarji obvladujoče družbe. Uprava,
nadzorni svet in delavci niso nujno tudi delničarji. Pri umiku pa tako ni odtujitve.
Za omejevanje nakupne cene na knjigovodsko vrednost pri vseh namenih uporabe
v predlogu uprave in nadzornega sveta ni
obrazložitve. Družba NFD holding ni investicijska družba, zato ni tesne povezave med
tržno vrednostjo aktive in knjigovodsko vrednostjo delnice, zaradi principa previdnosti.
Zato bi omejitev na knjigovodsko vrednost
bila podoptimalna. Predvsem bi zameglila
višino nagrade, ki jo upravičenci iz tretje in
četrte alinee dobe. Dokler je knjigovodska
vrednost delnice dosti višja od tržne cene,
pa je omejitev za pridobitev tudi zato nepotrebna. Sklep namreč velja le 18 mesecev.
Omejitev prodajne cene pri odtujitvi po
prvem namenu navzdol na povprečje preteklih treh mesecev je smiselno zaradi neobdavčljivega povečanja premoženja družbe v
primerih pridobitve druge aktive s plačilom z
lastnimi delnicami. Knjigovodska vrednost je
lahko starejši podatek.
Omejitev cene navzdol pri tretjem in četrtem namenu bi stimuliralo upravo, da ne izkoristi priložnosti za odtujitev lastnih delnic,
če bi bilo to smotrno, ker bi poceni delnice
rezervirala zase. Zato pri njih ne sme biti
povezave nakupne in prodajne cene. Če je
negativna razlika, se le ta pokrije iz stroškov
ali iz rezerv. In je transparentna.«
Mnenje uprave do nasprotnega predloga:
Uprava družbe se z nasprotnim predlogom ne strinja, in sicer iz naslednjih razlogov:
– nerazumno je, da družba v primeru
podelitve pooblastila upravi za pridobivanje
lastnih delnic ne bi imela možnosti pridobiti
te tudi kako drugače kot v okviru trgovanja
na borzi (npr. svežnji oziroma aplikacije), to
pa le v primeru ugodnejših nakupnih cen od
tistih, po katerih poteka trgovanje na borzi
– v nasprotnem primeru, t.j. če bi kupila
delnice dražje od cen teh delnic na borzi,
bi praviloma storila dejanje v škodo družbe.
Če je torej že smiselno omejevanje uprave
družbe v primerih razpolaganja z lastnimi
delnicami, potem se je naj ne omeji v tistih
primerih, ko bi bilo to v korist družbe in s tem
vseh njenih delničarjev;
– nesprejemljivo in v nasprotju z zakonom je, da se v zvezi z opcijskim načrtom
cena delnic določi v slednjem, saj je skladno
z osmo alineo prvega odstavka 240. člena
ZGD za pridobivanje in odsvajanje lastnih
delnic potreben izrecen sklep skupščine in
ne zadošča kar sprejetje opcijskega načrta
kot akta, ki bi vseboval tudi to vsebino – tako
predzadnji stavek te osme alinee;
– k šesti točki dnevnega reda – Sprejem
sprememb in dopolnitev statuta družbe NFD
Holding d.d.
Nasprotni predlog sklepa:
»Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe NFD Holding d.d.
v predloženem besedilu, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa. V besedilu priloge se:
V točki 11.3. statuta se v zadnji odstavek
konča s stavkom »ki ga na predlog nadzornega sveta sprejme skupščina družbe.«
Tu se stavek konča. Izbriše pa se »ali pa
slednja za sprejem le tega pooblasti nadzorni svet.«

Obrazložitev:
Člani nadzornega sveta so predvideni
upravičenci iz opcijskega načrta. Nehigiensko bi bilo samemu sebi določiti pravice. Pa
tudi se ne mudi tako hudo. Skupščine so
vsako leto.«
Mnenje uprave do nasprotnega predloga:
Uprava družbe se z nasprotnim predlogom ne strinja, in sicer iz naslednjih razlogov:
– možnost, opredeljena v nasprotnem
predlogu, je po presoji uprave dopustna,
vendar uprava meni, da ni ustrezno operativna, zaradi česar je smotrno več pristojnosti v zvezi z opcijskim načrtom dodeliti
nadzornemu svetu družbe;
– v zvezi s sprejemanjem opcijskega načrta velja opozoriti na določili 253. in 276.
člena Zakona o gospodarskih družbah, ko
opredeljujeta potrebo po ustreznem razmerju med plačilom uprave oziroma članov
nadzornega sveta, njihovimi nalogami ter
ﬁnančnim položajem družbe, iz česar izhaja
tudi ustrezna odgovornost za pravo razmerje nagrajevanja organov družbe, k čemer so
člani nadzornega sveta nedvomno zavezani
kot posamezniki, za razliko od primera, kot
bi tak sklep sprejela skupščina. Tudi zato je
smiselno predlog vsebine točke 11.3. statuta ohraniti v prvotno predlaganem besedilu,
saj je v zvezi z nagrajevanjem pričakovati
bolj odgovorno ravnanje članov nadzornega
sveta, kot pa bi to, zaradi zmanjšane osebne odgovornosti, veljalo npr. za skupščino.
NFD Holding, ﬁnančna družba d.d.
Zoran Bošković, direktor

Zavarovanja
SV 380/05
Ob-17958/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 380/05 z dne 20. 6. 2005,
je bilo stanovanje št. 40, ki se nahaja v devetem nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta maršala Tita 2A, stoječe na parc. št. 290/2 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 57,55 m2, s pripadajočimi kletnimi
prostori v izmeri 1,54 m2, last zastaviteljev
Almirja Osmančevića in Indire Trako, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe za prodajo stanovanja z dne 10. 6.
2005, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
22.000 EUR s pripadki.
SV 392/05
Ob-17959/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 392/05 z dne 20. 6. 2005,
je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v prvem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Alojza Travna 22, stoječe
na parc. št. 2045/3 k.o. Jesenice, s pripadajočimi kletnimi prostori, vse v skupni izmeri
83,87 m2, last zastaviteljev Fikreta Ališića in
Hatidže Ališić, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe POS – 2594/472 z dne
31. 5. 2002 in dodatka z dne 7. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
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jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.000 EUR
s pripadki.

SV 364/05
Ob-17967/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-364/05 z dne 20. 6. 2005,
je bilo stanovanje št. št. 63 v izmeri 48,96
m2, v VII. nadstropju stanovanjske hiše v
Velenju, Koželjskega ulica 7, ki stoji na parceli št. 2397/141, vpisani v vl. št. 1685 k.o.
Velenje, last dolžnice Patriot d.o.o., Koželjskega ulica 7, 3320 Velenje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 2004,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana, mat. št. 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 40.000 EUR, s
pripadki.

SV 394/05
Ob-17960/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 394/05 z dne 17. 6.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, ki
se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Koroška Bela,
Cesta Viktorja Svetina 14, stoječe na parc.
št. 257/3 k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri
49,05 m2, last zastaviteljev Vesne Tešanović, Dušanke Tešanović in Ratibora Tešanović, po nedoločenih deležih, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Št. Jakob
v Rožu, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob
i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.000 EUR s pripadki.
SV 218/05
Ob-17961/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, št.
SV-218/05 z dne 10. 6. 2005, je bilo stanovanje, označeno s št. 7 v izmeri 50,71 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječi na parceli št. 4235/5, k.o. Petelinje, last
Grete Sedej, stanujoče v Postojni, Volaričeva ulica 24, zastavljeno v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična št. 5092221, in sicer za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pripadki in stroški.
SV 618/05
Ob-17962/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 618/05 z
dne 16. 6. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka 6, v prvem nadstropju v
izmeri 84,83 m2, ki se nahaja v stavbi na
naslovu Šentiljska cesta 112, 2000 Maribor,
zgrajeni na parceli številka 359/5 katastrska
občina Pekel, last zastaviteljev Vesne Štiglic
in Ivana Štiglica, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 12. 2001,
sklenjene med njima kot kupcema ter med
Opekarno Košaki p.o. – v stečaju, kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega
upnika do dolžnika – zastavitelja Alberta Mihajlovića, rojenega 18. 2. 1978, stanujočega Raičeva ulica 13, 2000 Maribor, v višini
62.750 EUR s pripadki ter z zapadlostjo po
poteku 300 zaporednih mesecev, pri čemer
zapadejo obveznosti zadnji delovni dan v
posameznem koledarskem mesecu, prva
mesečna obveznost zapade v plačilo zadnji
delovni dan v mesecu, ki sledi mesecu, v
katerem je bil kredit v celoti črpan, vendar
najkasneje mesecu, v katerem se je iztekel
rok za črpanje kredita, to je 20. 6. 2005, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 855/05
Ob-17963/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 855/05 z dne 17. 6.
2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, v
pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Topniška 13, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 982/1
k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja Kobe
Frančiška, Topniška 13, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1114/11/92-B

z dne 17. 12. 1992, sklenjene s prodajalko
Občino Ljubljana-Bežigrad ter dodatka h
kupoprodajni pogodbi št. 1114/11/92 z dne
22. 4. 2005, sklenjenega s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pripadki.
SV 856/05
Ob-17964/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 856/05 z dne 17. 6.
2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, v
pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na parc.
št. 982/1, k.o. Bežigrad, na naslovu Topniška 13, Ljubljana, ki je last zastavitelja Kobe
Frančiška, Topniška 13, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1114/11/92-B
z dne 17. 12. 1992, sklenjene s prodajalko
Občino Ljubljana-Bežigrad, ter dodatka h
kupoprodajni pogodbi št. 1114/11/92 z dne
22. 4. 2005, sklenjenega s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000
EUR s pripadki.
SV 331/05
Ob-17965/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 331/05 z dne 17. 6.
2005, je bilo enosobno stanovanje številka
3/VIII v izmeri 36,22 m2, s pripadajočo kletjo
številka 83, katero se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu Domžale, Ljubljanska
cesta 88, stoječe na parcelni številki 3873/3,
stanovanjska stavba v izmeri 258 m2, katera
je pripisana k vložku št. 3554 k.o. Domžale, katero je na podlagi zemljiškoknjižno še
neizvedene kupoprodajne pogodbe z dne
6. 6. 2005, lastnica do celote zastaviteljica
Vesna Mladenović, zastavljeno v korist banke Kärntner Sparkasse AG, Celovec, MŠ
1870718, za zavarovanje denarne terjatve
v višini tolarske protivrednosti 46.000 EUR,
s pripadki.
SV 1352/2005
Ob-17966/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1352/2005 z dne 20. 6.
2005, so bili trisobno stanovanje št. S5 v 1.
nadstropju južnega dvojčka v izmeri 78,38
m2 in izdelana mansarda nad stanovanjem
v bruto izmeri 55 m2, z oznako S5, pokrita terasa – loža v skupni izmeri 14,26 m2,
shramba v kleti št. S5 v izmeri 5,47 m2 in
parkirno garažno mesto PM1 v izmeri 15 m2,
na Mladinski ul. 63 v Podutiku v Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 844/4 in 844/5 k.o. Glince, v
lasti zastavitelja MW, d.o.o., Ljubljana, 1113
Ljubljana Bežigrad, Parmova 41, matična
št. 5411629, na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja S5 v južnem dvojčku
stanovanjskih vil v Podutiku – Ljubljana z
dne 1. 12. 2003, sklenjene s prodajalcem
Ganamm d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana, z vknjižbenim dovoljenjem z dne 4. 12.
2003, zastavljene v korist upnice Banke Celje d.d., 3000 Celje, Vodnikova 2, matična št.
5026121, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46,633.765 SIT v protivrednosti CHF
po tržnem tečaju na dan prvega črpanja s
pripadki.
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SV 759/2005
Ob-17969/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 759/2005 z
dne 20. 6. 2005, je stanovanje št. 157/V v
stavbi v Mariboru, Prušnikova 44, v izmeri
69,34 m2, s kletjo v izmeri 3,38 m2, k.o. Sp.
Radvanje, last Župevc Ksenije, Prušnikova
44, Maribor, na temelju prodajnih pogodb z
dne 26. 2. 2003 in z dne 5. 5. 2005, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 39.650
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS za EUR na dan plačila.
SV 744/2005
Ob-17970/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 744/2005 z dne
16. 6. 2005, je stanovanje z oznako S5/1-2/I
v izmeri 91,88 m², s kletno shrambo v izmeri
6,71 m², v I. kletni etaži objekta v Mariboru,
Cankarjeva 6E, ki stoji na parc. št. 1212/4
k.o. Maribor Grad in parkirno mesto št. 50
v izmeri 12,38 m², v II. podzemni etaži, last
družbe ŠOK 2002 d.o.o., na temelju kupoprodajne pogodbe št. 262/2001 z dne 6. 9.
2001, zastavljeno v korist upnice NLB d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
SV 750/2005
Ob-17971/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 750/2005 z dne
10. 6. 2005, je stanovanje št. 11/I hiše v
Mariboru, Goriška 2, v izmeri 35,38 m2, s
kletjo v izmeri 2,64 m2, last Fak Aleša, stanujočega Maribor, Ulica Staneta Severja 12,
na temelju prodajne pogodbe z dne 19. 5.
2005, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 31.500 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF na dan
plačila.
SV 888/05
Ob-17972/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 888/05 z dne 21. 6. 2005,
je stanovanje št. 17 v izmeri 79,80 m2, ki se
nahaja v stanovanjskem objektu, ki stoji na
parc. št. 393/2 k.o. Tržič, na naslovu Ravne
17, v Tržiču, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k temu
objektu, last zastaviteljev – dolžnikov Nadire
Mulalić in Damirja Mulalića, na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 6. 2005, sklenjene
s prodajalcema Jožetom Krevsom in Danico
Krevs, oba stanujoča Ravne 17, Tržič, za-
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stavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje
njene terjatve v višini v višini 55.018 CHF
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 2,20% letno, kar znaša na dan 27. 5.
2005 skupaj 3,05% letno in efektivno obrestno mero za najeti kredit v višini 3,14%
letno, z rokom vračila v 180 zaporednih
mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok
zapade v plačilo dne 30. 6. 2020, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne
pogodbe s strani upnika – banke v primeru,
če sta dolžnika – kreditojemalec ali solidarni
porok v zamudi s plačilom začetne ali dveh
zaporednih mesečnih obveznosti, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter ostalimi pogoji
razvidnimi iz 18. točke kreditne pogodbe št.
270158001.
SV 899/05
Ob-17973/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 899/05 z dne 22. 6. 2005,
je bilo stanovanje, garsonjera št. 18 v izmeri
28,90 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ulica Tuga Vidmarja, Kranj, ki stoji pa parcel. št. 457.ES, k.o.
Klanec in s pripadajočim ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih delih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjske stavbe, last zastavitelja Blaža
Širclja, Proletarska cesta 2, Ljubljana, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 22. 4.
2005, sklenjene s prodajalko Zdenko Bizjak,
Vodnikova ulica 280, Ljubljana, zastavljeno
v korist banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 42.150 CHF, z letno
obrestno mero v višini 12 mesečni Libor +
2,20% obrestne marže letno, z odplačilom
v 180 enakih mesečnih obrokih, od katerih
prvi mesečni obrok zapade v plačilo dne
31. 7. 2005, zadnji pa dne 30. 6. 2020, z
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 470/05
Ob-17974/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 470/05 z dne 21. 6.
2005, je nepremičnina, trisobno stanovanje
s kabinetom v izmeri 93,60 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi v Kamnici,
Nad elektrarno 9, stoječi na parc. št. 292/4,
vpisani pri vl. št. 273, k.o. Bresternica, ki je
do celote last Marjana Rozine, stan. Bresterniška ulica 17, Bresternica, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
43/91 z dne 8. 11. 1991, zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Davorja Rozine, stan. Bresterniška ulica 17,
Bresternica, v višini 26.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 733/2005
Ob-18126/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 733/2005 z dne
15. 6. 2005, je stanovanje S 36, v izmeri
42,78 m2, z ložo v izmeri 3,27 m2 in kletjo v
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izmeri 5,21 m2, v objektu v Mariboru, Prvomajska 30, ki stoji na parc. št. 368/2, vl. št.
3078, k.o. Tezno, last Vindiš Andreja, stanujočega Zg. Hoče 10 E, na temelju prodajne
pogodbe z dne 19. 5. 2005, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.213 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za EUR na dan plačila.
SV 901/05
Ob-18127/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 901/05 z dne 23. 6.
2005, je trisobno stanovanje št. 10, v 1.
nadstropju, v izmeri 77,65 m2, na naslovu Ravne 17, Tržič, stan. objekta R-4, ki
stoji na parc. št. 393/2, vpisani pri vl. št.
32 k.o. Tržič, s sorazmernim deležem na
vseh skupnih prostorih, delih, napravah in
funkcionalnem zemljišču k temu objektu,
last zastavitelja Erika Zečeviča, na podlagi
prodajne pogodbe št. AG 1606/2005 z dne
16. 6. 2005, sklenjene s prodajalcema Milanom Borkovićem in Danico Borković, oba
stanujoča Ravne 17, Tržič, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje njene terjatve v
višini v višini 99.700 CHF z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2,20% letno,
kar znaša na dan 13. 6. 2005 skupaj 3,03%
letno in efektivno obrestno mero za najeti
kredit v višini 3,09% letno, z rokom vračila v
240 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne 30. 6.
2025, z možnostjo enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice – banke v primeru, če sta dolžnika – solidarna
kreditojemalca v zamudi s plačilom začetne
ali dveh zaporednih mesečnih obveznosti
ter ostalimi pogoji, razvidnimi iz 19. točke
kreditne pogodbe.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 8/2005
Os-17508/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2005
z dne 14. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom DIET PRO d.o.o. – v
stečaju, Ljubljana, Tavčarjeva 2.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2005
St 126/2004
Os-17509/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 26/2004 sklep z
dne 27. 5. 2005:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Ponudba, Podjetje za trgovino,
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov
d.o.o., Dobojska 1, Celje in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 27. 5. 2005.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
štiri razrede, kot sledi:

Razred 1: Terjatve upnikov z izločitveno
pravico na premoženju družbe, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni in bodo poplačane 100% v postopku prisilne poravnave.
Razred 2: Terjatve upnikov z ločitveno
pravico na premoženju družbe, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni in bodo poplačane 100% v postopku prisilne poravnave.
Razred 3: Terjatve upnikov po drugem
odstavku 160. člena ZPPSL, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni in bodo poplačane 100% v roku enega leta od datuma
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi z obrestmi 0% letno.
Razred 4: Terjatve vseh ostalih upnikov,
ki bodo odpisane v višini 80% in poplačane
v roku enega leta od datuma pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi v višini
20% z obrestmi 0% letno.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je
postal pravnomočen dne 9. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2005
St 144/2004
Os-17510/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 144/2004 z dne 9. 6. 2005 ustavilo nadaljnje vnovčevanje stečajne mase in stečajni postopek nad dolžnikom MIG, d.o.o.,
Dragomer – v stečaju, Pot na stan 46,
Brezovica pri Ljubljani, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2005
St 169/2003
Os-17511/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
169/2003 z dne 10. 6. 2005 ustavilo nadaljnje vnovčevanje stečajne mase in stečajni postopek nad dolžnikom Elles, d.o.o.,
Borovnica – v stečaju, Obrtniška 2, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2005
St 107/2004
Os-17512/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 107/2004 sklep z dne 13. 6.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Trgovina na debelo v tranzitu in gradbena dela, Lesjak Stojan s.p., Spodnja
Rečica 51, Rečica ob Savinji – v stečaju
(matična številka: 5587730, ID št. za DDV:
SI65980395), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Trgovina na debelo v tranzitu in gradbena dela, Lesjak Stojan s.p., Spodnja Rečica 51, Rečica ob Savinji – v stečaju (matična številka: 5587730,
ID št. za DDV: SI65980395), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2005

nja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014, (sklic
na številko: 11 42153-7110006-00100505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. septembra 2005 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 6. 2005

St 281/2004
Os-17513/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
281/2004 z dne 23. 5. 2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
VE-TO, trgovina in turizem d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer:
– terjatve razreda A v višini 100% v roku
pet let po pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave in se za čas od 13. 1.
2005 dalje do plačila terjatve upnikov obrestujejo po 1,35% letni obrestni meri,
– terjatve razreda B v višini 20% v roku
enega leta po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave in se za čas od 13.
1. 2005 dalje do plačila terjatve upnikov obrestujejo po 1,35% letni obrestni meri.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 13. 1. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
23. 5. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 10. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2005
St 46/2005
Os-17514/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 46/2005 sklep z
dne 15. 6. 2005:
I. To sodišče je dne 25. 5. 2005 ob 8.
uri priporočeno po pošti prejelo predlog za
začetek postopka prisilne poravnave med
dolžnikom: Panles trade, Trgovina d.o.o.,
Tekačevo 62b, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, z dne 24. 5. 2005 in je dne 15. 6.
2005 ob 10.30 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Panles trade, Trgovina d.o.o., Tekačevo 62b, Rogaška Slatina
(matična številka: 5827388, ID št. za DDV:
SI24615587) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino,
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(15. 6. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od

vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00460505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje Rudi Hramec s.p., Prihova 18,
Nazarje, številka delovnega dovoljenja
L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
2. Correct d.o.o., Cesta na Ostrožno
85b, Celje,
3. Strehovec Tomaž, Parižlje 130, Žalec,
4. Metalimpex d.o.o., Gabrovica 18a,
Črni kal,
5. predstavnik delavcev – Pepevnik
Zvonko.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-46-2005, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 6. 2005
St 10/2005
Os-17515/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2005 sklep z dne 15. 6. 2005:
I. Postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Ingrad, Gradbeno podjetje d.d.,
Lava 7, Celje (matična številka: 5074614,
ID št. za DDV: SI85705969) in njegovimi
upniki, po predlogu z dne 1. 2. 2005, ki ga je
sodišče prejelo neposredno dne 3. 2. 2005
ob 14.38 in po umiku tega predloga z dne
8. 6. 2005, ki ga je sodišče prejelo neposredno istega dne; se ustavi in se dne 15. 6.
2005 ob 9. uri, upoštevajoč predlog dolžnika za začetek stečajnega postopka z dne
13. 6. 2005, ki ga je sodišče prejelo neposredno istega dne ob 12.40; začne stečajni
postopek nad dolžnikom: Ingrad, Gradbeno
podjetje d.d., Lava 7, Celje (matična številka: 5074614, ID št. za DDV: SI85705969).
Odslej se ﬁrma glasi: Ingrad, Gradbeno
podjetje d.d., Lava 7, Celje (matična številka: 5074614, ID št. za DDV: SI85705969)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premože-
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St 239/2004
Os-17516/05
To sodišče je s sklepom St 239/2005 z
dne 13. 6. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sylaj Bafti s.p. Zidarstvo in
fasaderstvo, Tržaška 83, Logatec, davčna
številka 35844442, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2005
St 3/92
Os-17517/05
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Toper p.o., Tovarna konfekcijskih in športnih izdelkov, Teharska 4, Celje, ki se vodi pod opr. št. St 3/92 obvešča
upnike, da bo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 30. avgusta
2005 ob 13. uri, soba 106/I tega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na oglasni deski ali v stečajni pisarni tega sodišča v ponedeljek, sredo in petek v času med 9. in 12. uro, v sredo
pa tudi med 14. in 16.30.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2005
St 28/2005
Os-17518/05
To sodišče je s sklepom St 28/2005 dne
13. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom P.G.A. avtomehanične storitve
d.o.o., Trbovlje, Sallaumines 5b, matična
številka 5790816, vložna številka 12301100
in se zaradi neobstoja stečajne mase stečajni postopek takoj zaključi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2005
St 34/2004
Os-17519/05
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99, v nadaljevanju: ZPPSL) tukajšnje sodišče objavlja oklic
o začetku stečaja:
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 34/2004, je sodišče dne 10. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom SIC
Invest družba za investicijska vlaganja
in upravljanje s kapitalom d.o.o., Gregor-
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čičev drevored 7, Postojna, matična št.
5736846, šifra dejavnosti 67130.
Za stečajnega upravitelja se postavi Štefan Veren iz Ljubljane, Stegne 35.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in z dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev se določi na
15. 9. 2005 ob 9. uri v sobi 135/I tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 6. 2005
St 126/91
Os-17520/05
To sodišče v stečajnem postopku nad
Tovarna usnja Utok p.o., Kamnik – v stečaju razpisuje narok za preizkus prijavljenih
terjatev za dne 20. 9. 2005 ob 11.15 in narok
za obravnavanje osnutka glavne razdelitve
za dne 20. 9. 2005 ob 11.30, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2005
St 46/2004
Os-17521/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 46/2004 dne 13. 6. 2005 začelo stečajni postopek
nad družbo WE.COME, računalništvo in
trgovina d.o.o., Izola, Južna cesta 5, registrirano pri tukajšnjem sodišču pod vložno številko 1/05940/00, matična številka
1576445, šifra dejavnosti G51.840.
V stečaju se pri dolžniku uporablja ﬁrma:
WE.COME, računalništvo in trgovina d.o.o.
– v stečaju, Izola, Južna cesta 5.
Za stečajnega upravitelja se postavi Brane Gorše, p.p. 313, Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih in predpisano kolkovano, prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica za začetek stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 21. 9. 2005
ob 8.45 v razpravni dvorani št. 132/1 tukajšnjega sodišča, Ferrarska 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 13. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2005
St 65/2004
Os-17522/05
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 65/
2004 z dne 16. 5. 2005, ki je postal pravnomočen dne 1. 6. 2005, potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom REPAKO, podjetje za remont parnih kotlov d.o.o., Polje
9, Izola, ter njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razvrščene v naslednje razrede:
1. razred: ločitveni upnik Banka Koper
d.d., ki bo poplačan v višini 10,393.056,40
SIT s ﬁksno obrestno mero 6% letno, v rokih
kot sta jih dogovorila upnik in dolžnik;
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2. razred: upniki – delavci, ki bodo v celoti poplačani v dveh letih v dveh enakih
obrokih z revalorizacijo v višini indeksa rasti
cen življenjskih potrebščin;
3. razred: terjatve iz naslova neplačanih
davkov in prispevkov, ki se bodo v višini
20% poplačale ob izteku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, z revalorizacijo v višini indeksa rasti
cen življenjskih potrebščin;
4. razred: navadni upniki, ki se bodo v
znižanem deležu 20% poplačali v enem
obroku z zapadlostjo ob izteku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi, z revalorizacijo v višini indeksa
rasti cen življenjskih potrebščin;
5. razred: osem upnikov, ki so svoje terjatve konvertirali v navadne poslovne deleže
dolžnika.
Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, in ki so s tem
dobili izvršilni naslov za plačilo svojih terjatev, je v točki 2.2 sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se bodo naknadno ugotovile.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 6. 2005
St 12/2005
Os-17523/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/
2005 z dne 31. 5. 2005 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Torkla
d.o.o. proizvodnja in prodaja oljčnega
olja, Obrtna ulica 11, Izola, matična št.
5950040, šifra dejavnosti 15.410.
2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
31. 5. 2005 pozivamo, da v roku 30 dni od
objave tega oklica prijavijo terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo ﬁrme in sedeža upnika,
pravne podlage terjatve in njene višine ter
priloženimi dokazili o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
31. 5. 2005.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
31. 5. 2005 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
5. V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Fiba d.o.o. Koper, Ferrarska ulica 10,
Koper,
– M-Conting d.o.o., Izola, Obrtna ulica 9,
– Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.,
Koper, Ulica 15. maja 13,
– Novomar, d.o.o., Izola, Polje 9 in
– Protokol d.o.o., Koper, Ulica 15. maja
10/b.
6. Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 31. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2005

St 8/2005
Os-17524/05
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 8/2005 z dne 16. 5.
2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom INOP – inženiring industrijske opreme, projektiranje in konstruiranje, storitve z avtodvigalom Krško d.o.o., Cesta
krških žrtev 135c, Krško, matična številka
1488457, šifra dejavnosti 51.540.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
Tomaž Kos s.p. iz Celja, Ulica XIV. divizije
14/III.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
4. Začetek stečajnega postopka se po
uradni dolžnosti vpiše v sodni register pod
vl. št. 1/04045/00.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
5. 10. 2005 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II.
nadstropje tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 6. 2005
St 5/99
Os-17525/05
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 5/99 z dne 16. 5.
2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Agraria poslovne storitve d.o.o.,
Brežice, Šentlenart 72.
2. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
Terjatve, ki so bile prijavljene na podlagi
oklica o začetku likvidacijskega postopka
se štejejo za prijavljene tudi v stečajnem
postopku.
3. Začetek stečajnega postopka se po
uradni dolžnosti vpiše v sodni register pod
vl. št. 1/01253/00.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 9. 2005 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II.
nadstropje tukajšnjega sodišča.
5. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 6. 2005
St 7/2005
Os-17526/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/
2005, dne 10. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vobič T
& Co. d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona
14, Maribor, šifra dejavnosti: 50.500, matična številka: 5957516, davčna številka:
36875724.
Odslej ﬁrma glasi Vobič T & Co. d.o.o.
Maribor – v stečaju, Ul. Pohorskega bataljona 14, Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, Ulica Mihe Zidanška
17, 2341 Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano
sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti
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prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na transakcijski račun za pravne osebe, št.: 01100-1000339014, sklicna št. odobritve: 11 42196-7110006, za ﬁzične osebe:
št. 01100-1000338529, sklicna št. odobritve:
11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 10.
2005, ob 9. uri, soba 220/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 6. 2005.
VII. Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne odškodninske tožbe po določilih Zakona
o ﬁnančnem poslovanju podjetij, v dvomesečnem roku za prijavo terjatev založijo predujem za stroške v znesku 1,000.000 SIT,
na račun Okrožnega sodišča v Mariboru, št.
01100-6950421931 ali pa takšno tožbo vložijo
sami, ter o tem obvestijo sodišče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2005

hajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega
dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 6. 2005

St 6/2005
Os-17527/05
Stečajni postopek nad podjetjem Tece, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. – v
stečaju, Slovenska Bistrica, Spindlerjeva
ulica 2b.
Sodišče obvešča upnike, da zaradi pomanjkanja denarnih sredstev v stečajni masi
stečajna upraviteljica ne more vnovčiti premoženja, predvsem vložiti tožb za izterjavo
denarnih terjatev. Obvešča jih tudi, da so v
stečajni masi razne zaloge tehničnega blaga (TECE ﬂex in TECE proﬁl), ocenjene na
9,148.635 SIT, ki jih še ni uspela prodati.
Zato upnike poziva, naj mu sporočijo, ali
so pripravljeni založiti denar za ﬁnanciranje
stroškov stečajnega postopka (izterjavo terjatev, skladiščenje in prodajo stvari z oglasom
v časopisu) oziroma ali so pripravljeni posamezne terjatve in stvari iz stečajne mase, ki
ne bodo prodane, ob zaključku stečajnega
postopka prevzeti.
Soglasje za prevzem posameznih terjatev
ali stvari naj upniki stečajnemu senatu s pisno
vlogo sporočijo najkasneje v 10 dneh po objavi tega oklica.
Podatke o premoženju v stečajni masi lahko upniki dobijo pri stečajni upraviteljici mag.
Diti Kastelic (tel. 031/364-301).
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2005
St 104/2004
Os-17530/05
Stečajno upraviteljico Aleksandro Kaučič-Klajnšek se z dnem 10. 6. 2005 razreši
funkcije stečajne upraviteljice v stečajni zadevi
Vaba d.o.o., Pod Kozjakom 10, Selnica ob
Dravi – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2005
St 52/2005
Os-17531/05
I. To sodišče je s sklepom z opr. št. St 52/
2005 z dne 13. 6. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Termoplast
d.o.o., Industrijska ul. 33, 2345 Bistrica ob
Dravi ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Romana Pristavnik, Knafelčeva 32,
Maribor (predstavnica delavcev Termoplast
d.o.o.),
2. Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško
nabrežje 9, Maribor – upnik,

3. Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2,
Maribor – upnik,
4. Probanka d.d., Svetozarevska ul. 12,
Maribor – upnik,
5. Orka d.o.o., Dvorakova 5, Ljubljana
– upnik,
6. Iteo Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana
– upnik,
7. MMS d.o.o., Šmartinska c. 152, p.p.
4107, Ljubljana – upnik,
8. Fist d.o.o., podjetje za ﬁnančni inženiring, ekonomske storitve in trgovino d.o.o.,
Brodišče 4, 1236 Trzin – upnik,
9. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska
c. 107, p.p. 3234, Ljubljana – upnik,
10. Cinkarna metalurška kemična industrija
d.d., Kidričeva 26, p.p. 1032, Celje – upnik,
11. Cetis d.d., Čopova 24, p.p. 1023, Celje
– upnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Dragica Razboršek, Finea Holding
d.o.o., Vita Kraigherja 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30
dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za
sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 13. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2005
St 13/2005
Os-17533/05
1. Z dnem 14. 6. 2005 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Pletenine Mojca, Pletilstvo, šiviljstvo, trgovina, Janžev
vrh d.o.o., Janžev vrh 86, 9252 Radenci,
matična številka: 5780209, davčna številka:
98512641.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob progi
53, 9000 Murska Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-11000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100135.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 12. 9. 2005 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 6. 2005 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
se pošlje v objavo Uradnemu listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prene-
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St 85/2004
Os-17535/05
I. Poravnalni senat tukajšnjega sodišča je s
sklepom, ki je postal pravnomočen dne 25. 5.
2005, potrdil prisilno poravnavo dolžnika Graf,
podjetje za opravljanje in posredovanje
intelektualnih, graﬁčnih in drugih storitev
d.o.o., Markišavska 4, Murska Sobota.
II. Terjatve upnikov so razvrščene v naslednje razrede:
1. Terjatve razreda A, v katerem so upniki
delavci, ki imajo svoje terjatve do dolžnika
iz naslova neizplačanih plač in drugih pravic
iz naslova delovnega razmerja in katerih poplačilo se izvrši v enem letu v višini 100%
brez obresti.
2. Terjatve razreda B, iz naslova obveznosti do strateških dobaviteljev, za katere je
predlagano poplačilo v dveh letih v višini 80%
brez obresti.
3. Terjatve razreda C, iz naslova obveznosti do drugih dobaviteljev, za katere je predlagano poplačilo v enem letu v višini 20%
brez obresti.
4. Terjatve razreda D, iz naslova obveznosti do drugih dobaviteljev, za katere je predlagano poplačilo v dveh letih v višini 40% brez
obresti.
5. Terjatve razreda E, iz naslova obveznosti do države, za katere je predlagano poplačilo v enem letu v višini 20% brez obresti.
Poplačila zapadejo v navedenih rokih od
dneva pravnomočnosti tega sklepa.
III. Seznam upnikov z višino njihovih terjatev po prisilni poravnavi iz posameznega
razreda točke II. sklepa, je priloga in sestavni
del tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 6. 2005
St 21/2005
Os-17536/05
To sodišče je dne 15. 6. 2005 izdalo sklep
opr. št. St 21/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Statera, Uvoz – izvoz – distribucija, d.o.o., Neblo 1/a, 5212
Dobrovo, matična številka 5358027, vložna
številka 10084300, davčna številka 22273905,
šifra dejavnosti 51.430.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290 Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000
SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki,
ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim zneskom, pa so upniki dolžni sodno takso poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-2105. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 9. 2005 ob 9.30 v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2005

Stran

4824 /

Št.

60 / 24. 6. 2005

St 24/2004
Os-17537/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Avtokleparstvo Ušaj Boris,
s.p., Bilje 195, Renče – v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih
podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo za ﬁnance
Republike Slovenije, Davčna uprava, Davčni
urad Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica,
matična št. 5719930, šifra dejavnosti 50.200.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi
predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi
s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2005
St 10/2002
Os-17538/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gostinstvo Zakrajšek Nataša, s.p., Soča 31, 5232 Soča – v
stečaju, dne 29. 8. 2005 ob 12.50 v razpravni
dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2005
St 25/2005
Os-17539/05
To sodišče je dne 15. 6. 2005 izdalo sklep
opr. št. St 25/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Mojca Mugerli, s.p.,
Trg 9, Renče, matična številka: 1892134,
davčna številka: 56300573, šifra dejavnosti:
93.050.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000
SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki,
ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim zneskom, pa so upniki dolžni sodno takso poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-2505. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 9. 2005 ob 9. uri v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2005
St 11/2005
Os-17540/05
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
objavlja oklic;
1. Da je s sklepom opr. št. St 11/2005 z
dne 27. 5. 2005 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom Armed trgovina,
uvoz – izvoz d.o.o. Črnomelj, Vodnikova
4, matična številka: 5579309, šifra dejavnosti:
51.900 in njegovimi upniki.
2. Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Vida Gaberc, Šmartinska cesta 10,
Ljubljana.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje
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terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– SKB Banka d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto, Prešernov trg 7, Novo mesto,
– Weiss-Avto d.o.o., Črnomelj, Na bregu
31,
– Špela Likar, Vodnikova 4, Črnomelj – delavska zaupnica.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 27. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 5. 2005
St 169/2004
Os-17662/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 169/2004 sklep z dne
15. 6. 2005:
Poravnalni senat na podlagi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev
po 43. členu in 44/II členu ZPPSL, v skladu z
dol. 52. členom ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: S, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Nušičeva 4, Celje in
njegovimi upniki, ki bo dne 13. julija 2005 ob
10. uri v sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se
bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 6. 2005
St 7/94
Os-17663/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/94 z
dne 16. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Variform, Mehanske konstrukcije in deli, d.o.o., Kranj – v stečaju,
Ljubljanska 24a, Kranj.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v 15
dneh po njegovi objavi.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2005
St 150/2003
Os-17664/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Unitron d.o.o., Stegne 35,
Ljubljana – v stečaju, za dne 20. 9. 2005 ob
11.45, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2005

St 94/2005
Os-17666/05
To sodišče je s sklepom St 94/2005 dne
15. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gastro International d.o.o.,
Tomšičeva ul. 2, Ljubljana, matična številka
1314017, šifra dejavnosti 55.302, davčna številka 40178471.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2005 ob 11.40, soba 365/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2005
St 4/2005
Os-17668/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Poseidon storitve d.o.o., Ižanska
cesta 2a, Ljubljana, za dne 26. 7. 2005 ob 11.
uri, v sobi 368/III tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi 312 in
313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2005
St 27/2005
Os-17669/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Okna Nagode mizarstvo in steklarstvo Logatec d.o.o., Tržaška cesta 2c,
Logatec, za dne 13. 7. 2005 ob 12.30 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9.
nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču,
Tavčarjeva 9, v sobi 312 in 313 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2005
St 118/2005
Os-17683/05
To sodišče je s sklepom St 118/2005 dne
16. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vene Igor s.p., Trgovina Vene,
Peričeva 17, Ljubljana, matična številka
1035274, davčna številka 8468229.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Marinc iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v poslovni register samostojnih
podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
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treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2005 ob 11. uri v sobi 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2005

Za stečajnega upravitelja se imenuje Uroš
Ilič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2005 ob 13.30, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2005

St 136/2003
Os-17684/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 136/2003 z dne 15. 6. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Kušar
Nevenka, Šiviljstvo s.p. – v stečaju, Kalohova 9, Maribor, matična številka: 1782134
ter odredilo imenovanje upniškega odbora v
sestavi:
1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana,
2. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2005
St 43/2005
Os-17707/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2005 sklep z dne 20. 6. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Štefanija Mlinar s.p., Bar na Gmajni, Radmirje 43, Ljubno ob Savinji – v stečaju
(matična številka: 1669869, ID št. za DDV:
SI88873625), se zaključi v skladu z določili
99/II. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne 14. septembra
2005 ob 14. uri, soba št. 106/I tukajšnjega
sodišča v Celju.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Štefanija Mlinar s.p.,
Bar na Gmajni, Radmirje 43, Ljubno ob Savinji
– v stečaju (matična številka: 1669869, ID št.
za DDV: SI88873625), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2005
St 8/2002
Os-17727/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 8/2002 sklep z dne 20. 6. 2005:
1. Stečajni postopek zoper stečajno maso
dolžnika: FER – promet, Trgovsko podjetje
d.o.o., Kidričeva 34, Celje (matična številka:
5595576, ID št. za DDV: SI74089846), se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti o
zaključku stečajnega postopka zoper stečajno

maso dolžnika: FER – promet, Trgovsko podjetje d.o.o., Kidričeva 34, Celje (matična številka: 5595576, ID št. za DDV: SI74089846),
pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2005
St 140/2004
Os-17819/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 140/2004 sklep z dne 2. 6. 2005:
I. Postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Ljubečna Art d.o.o., Podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Kocbekova 30, Ljubečna (matična številka:
5949556, ID št. za DDV: Sl44069936) in njegovimi upniki, po predlogu z dne 19. 11. 2004,
ki ga je sodišče prejelo neposredno istega dne
ob 11.34 in po urniku tega predloga z dne 21.
4. 2005, ki ga je sodišče prejelo priporočeno
po pošti dne 22. 4. 2005; se ustavi in se dne 2.
6. 2005 ob 10. uri, upoštevajoč predlog dolžnika za začetek stečajnega postopka z dne 21.
4. 2005, ki ga je sodišče prejelo po pošti dne
22. 4. 2005 ob 8. uri ter soglasje Vlade Republike Slovenije z dne 24. 5. 2005 po sklepu
št. 14100-8/2005/3; začne stečajni postopek
nad dolžnikom: Ljubečna Art d.o.o., Podjetje
za usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Kocbekova 30, Ljubečna (matična številka:
5949556, ID št. za DDV: Sl44069936).
Odslej se ﬁrma glasi: Ljubečna Art d.o.o.,
Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, Kocbekova 30, Ljubečna (matična
številka: 5949556, ID št. za DDV: Sl44069936)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Prihova 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi. Upnike
pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj
z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic na
številko: 11 42153-7110006-01400405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 9. 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 2. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 6. 2005
St 115/2005
Os-17820/05
To sodišče je s sklepom St 115/2005 dne
20. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Neting Trgovina, uvoz, izvoz d.o.o.,
Tržaška c. 14, Logatec, matična številka:
5393400, davčna številka: 33299498.
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Izvršbe
Z 2004/01862
Os-9115/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2004/01862 z dne 29. 11. 2004, je
bila enonadstropna podkletena stanovanjska
hiša na naslovu Dermotova ulica 17, Ljubljana, stanovanjske površine 216,25 m2, garaža
14 m2, z dnem 27. 12. 2004, zarubljena v
korist upnice Lajevec Maje, Zadnikarjeva 8,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 58.850 EUR v tolarski protivrednosti po
menjalnem tečaju z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer:
– 28.850 EUR na dan 31. 12. 2004 od 1. 1.
2005 do plačila,
– 4.285,70 EUR na dan 31. 12. 2005 od
1. 1. 2006 do plačila,
– 4.285,70 EUR na dan 31. 12. 2006 od
1. 1. 2007 do plačila,
– 4.285,70 EUR na dan 31. 12. 2007 od
1. 1. 2008 do plačila,
– 4.285,70 EUR na dan 31. 12. 2008 od
1. 1. 2009 do plačila,
– 4.285,70 EUR na dan 31. 12. 2009 od
1. 1. 2010 do plačila,
– 4.285,70 EUR na dan 31. 12. 2010 od
1. 1. 2011 do plačila,
– 4.285,70 EUR na dan 31. 12. 2011 od
1. 1. 2012 do plačila,
vse plačljivo v tolarski protivrednosti, na
dan zapadlosti, po prodajnem menjalniškem
tečaju NLB d.d.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2005
In 2003/00826
Os-15368/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 4. 11. 2003, opr. št. In 2003/00826, je bil
dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana,
last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska 25,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2002/00046
Os-15392/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 13. 3. 2002, opr. št. In 2002/00046, je bil
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dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana,
last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska 25,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005

od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katero vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 4. 2005

In 2004/01439
Os-15727/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 10. 1. 2005, je bil dne 21. 4. 2005 opravljen v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper – Capodistria, rubež stanovanja
št. 15, v izmeri 41 m2, v stan. hiši na naslovu
Frankopanska 24, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 1238, k.o. Sp. Šiška, z.k. vložek št. 1077,
last dolžnika Galin Sama, Frankopanska 24,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2005

Dn 4658/2004
Os-10716/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Maše Ugrina, Livarska ulica
14, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – aneksa št. 1 z
dne 4. 4. 1986, k pogodbi št. 592/85 o prodaji
in nakupu stanovanja kot posameznega dela
stavbe z dne 4. 4. 1986, ki sta jo sklenila Imos,
SGP Graditelj, p.o. Kamnik, Maistrova 7, kot
prodajalec in Stojič Mileno ter Stojič Dragom,
oba Slamnikarska 21 b, Mengeš, kot kupca
in prodajne pogodbe z dne 25. 10. 1991, ki
sta jo sklenila Milena Stojič in Drago Stojič,
takrat stanujoča Glavarjeva 15, Mengeš, kot
prodajalca in Vlasta Knez, stanujoča Franca
Mlakarja 24, Ljubljana, kot kupec.
Predmet pogodbe oziroma zemljiškoknjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva in
katerih izvirnika sta se izgubila, je stanovanje
št. 78, v II. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Levčeva ulica 15, Mengeš, s pomožnimi prostori, ki so v zemljiški knjigi označeni kot nepremičnina št. 13.E, vpisano v vl.
št. 3308/13, k.o. Mengeš. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice, na
podlagi pogodbe o razdružitvi solastnine z dne
18. 2. 2004, sklenjene med Bizjak Gašperjem,
stanujočem Gospodinjska ulica 21, Ljubljana,
in predlagateljico.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 4. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1821/2005
Os-14727/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
3. 5. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Marije Pinterič, Savinova 4, Celje,
uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 12. 1991, sklenjene med Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Ljubljana, kot prodajalcem in Salobir Sonjo,
Savinova 4, Celje, kot kupovalko, za stanovanje št. 5, v II. nadstropju stanovanjske stavbe
v Celju, Savinova ulica 4, v površini 32,97 m2,
v vl. št. E-34, B/5 listu, k.o. Celje. Po izjavi
predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju
št. 5, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v
Celju, Savinova ulica 4, v površini 32,97 m2,
v vl. št. E-34, B/5 listu, k.o. Celje, se zahteva
v korist Marije Pinterič, Savinova 4, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 5. 2005
Dn 1884/2004
Os-10072/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Marije Kužnik, Tovarniška ulica 57, Radomlje, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – menjalne pogodbe z dne 28. 1. 1991, sklenjene med
Kužnik Marijo, Tovarniška ulica 57, Radomlje
in Drljepan Draganom in Drljepan Vlasto, oba
Tovarniška 57, Radomlje, sedaj Groharjeva 8,
Kamnik. Predmet pogodbe je bilo tudi stanovanje in garaža, in sicer stanovanje kot nepremičnina št. 34.E, vpisana v vl. št. 1381/34, k.o.
Homec, prej E2/B35 in garaža kot nepremičnina parc. št. 729/29, vpisana v vl. št. 1396,
k.o. Homec, prej E2/B60. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice na
podlagi zgoraj navedene zemljiškoknjižne listine, katero vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih

Dn 5063/2004
Os-10724/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Špelce Mikelj, Levčeva ulica
13, Mengeš, ki jo zastopa družba Dalus, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o., Slovenska
cesta 18a, Mengeš, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – pogodbe
o prodaji in nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 643/86 z dne 5. 2. 1986
in aneksa št. 1 z dne 10. 4. 1986, k tej pogodbi. Pogodba in aneks, katerih izvirnika sta se
izgubila, so sklenili prodajalec SGP Graditelj
d.d., p.o. Kamnik, Maistrova 7 ter kupca Rakovič Senad in Rakovič Edina, takrat Poljanski
nasip 24, Ljubljana, predmet pogodbe pa je
prodaja oziroma nakup stanovanja št. 14, na
naslovu Levčeva ulica 13 v Mengšu, v izmeri
71,70 m2, z dvema pomožnima prostoroma
(2 m2 in 5,40 m2) vse vpisano v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Domžalah, kot nepremičnina št. 15.E, vpisana v vl. št. 3406/16,
k.o. Mengeš. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Špelce Mikelj, Levčeva ulica
14, Mengeš in Gregorja Miklja, Mucherjeva
ulica 4, Ljubljana, za vsakega do ene idealne
polovice predmetnih nepremičnin, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 3. 2002, sklenjene
med Borisom Maroltom in Ireno Marolt, oba
takrat Levčeva 13, Mengeš, kot prodajalcema in predlagateljico ter Gregorjem Mikljem
kot kupca ter na podlagi pogodbe o priznanju
lastninske pravice z dne 2. 9. 2002, sklenjene

med SGP Graditelj d.d., Kamnik, Maistrova
ulica 7 in predlagateljico ter Gregorjem Mikljem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka in Mikelj Gregorja.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 4. 2005
Dn 517/2002
Os-13115/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rosulnik Kristine, Nožice, Gostičeva 77, Radomlje, ki jo
zastopa odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika,
za vknjižbo lastninske pravice na garsonjeri z
balkonom v tretjem nadstropju in klet, oboje
z oznako III.N5, v stan. stavbi Tunjiška c. 2b,
Kamnik, pod vl. št. 2674/27, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn. št. 517/2002 z dne 18. 11. 2004,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine o nakupu stanovanja
na podlagi pogodbe št. 579/71, sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in Rosulnik Kristino, Nožice, Gostičeva 77, Radomlje, kot kupcem, za garsonjero št. III5b v izmeri
40 m2, in sicer dnevna soba, kuhinja 23,9 m2,
kopalnica, stranišče 3,8 m2, predsoba 4,3 m2,
balkon 5,9 m2, ozimnica 2,1 m2, v stanovanjskem objektu G-2 ob Tunjiški cesti v Kamniku,
na parc. št. 410/1, 397/33, 397/32, k.o. Kamnik, pogodba sklenjena dne 23. 8. 1971.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Rosulnik
Kristine, Nožice, Gostičeva 77, Radomlje.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katero vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 4. 2005
Dn 17007/1998
Os-2855/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štrukelj Darka, Plešičeva 8, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah 89.E in 90.E
– stanovanju št. 6, v 2. nadstropju, v izmeri
71,20 m2, s shrambo št. 6, v izmeri 1 m2, oboje na naslovu Plešičeva 6, Ljubljana, vpisanih v podvložku št. 2664/46, katastrska občina Dravlje, dne 3. 11. 2004, pod opr. št. Dn
17007/1998, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 6, v 2. nadstropju v stanovanjski hiši
Plešičeva 8, Ljubljana, sklenjene med mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot
prodajalcem in Lutovac Jeremijo, Plešičeva
8, Ljubljana, kot kupcem, št. 0516/97 z dne
2. 12. 1991;
– pogodbe o zamenjavi stanovanja št. 6,
v II. nadstropju stanovanjskega bloka na Plešičevi 8, v Ljubljani, v skupni izmeri 72,14 m2,
sklenjene med Darkom Štrukljem, Igriška 3,
Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in Jeremijo Lutovac, Plešičeva 8, Ljubljana, kot drugopogodbeno stranko, z dne 23. 4. 1992;
– aneksa k menjalni pogodbi z dne 23. 4.
1992, z dne 4. 5. 1992, sklenjenega med Dar-
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kom Štrukljem, Igriška 3, Ljubljana in Jeremijo
Lutovac, Plešičeva 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005

ni zadevi predlagateljice Marije Pšajd, stan.
Goriška ul. 14, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 35, z identiﬁkacijskim znakom 89.E in 90.E in vpisanem v podvložku št. 1784/52, v katastrski občini Spodnje
Radvanje, dne 9. 5. 2005, pod opr. št. Dn
1218/2001, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1015-291/12-4 z dne 24.
1. 1972, o prodaji stanovanja št. 35, v V. nadstropju stanovanjske stavbe na Goriški ul. 14
v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 89.E in
90.E in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1784/52, v katastrski občini Spodnje
Radvanje, sklenjene med Podjetjem za visoke
gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13,
ki ga zastopa glavni direktor Valentin Breznik, dipl. ek., kot prodajalcem in Pšajd Marijo,
Francem in nedl. Darkom, Pasteurjeva ul. 8,
Maribor, kot kupci.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2005

Dn 18134/2000
Os-4052/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Donša Alojza,
Šarhova 32, Ljubljana, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini 91.E – garaži št. 19
v kleti, v izmeri 11,76 m2, Hubadova ulica,
Ljubljana, vpisani v podvložku št. 1449/91, katastrska občina Brinje I, dne 23. 11. 2004, pod
opr. št. Dn 18134/2000, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 1966, za
nepremičnino – garažni boks št. 91 v objektu
B na Soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, ki stoji na
parc. št. 246/3, k.o. Brinje, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad«, Vojkova 1,
Ljubljana, kot prodajalcem in Borštnikom Jožetom, Titova S-6 kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005

ljiškoknjižni zadevi Jožefe Zagorc, Trubarjev
dom upokojencev, Loka pri Zidanem Mostu,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju številka 64, v 10. nadstropju, Kvedrova
7, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
341/64, z identiﬁkatorjem 64.E, v katastrski
občini Nove Jarše, dne 3. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 18900/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 26. 2. 1969, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2, in Papež
Olgo, Ljubljana, Rožna dolina c. I/20, za enosobno stanovanje v 10. nadstropju, pod A1
zaporedno številko, v stanovanjski stolpnici
S-1, v stanovanjski soseski Nove Jarše, v
katastrski občini Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005

Dn 28097/2004
Os-4053/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Ciglenečki
Roberta, Maroltova 3, Ljubljana in Dovič Nataše, Maroltova 3, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini 144.E – stanovanju št. 44, v 4. nadstropju, Andreaševa
16, Ljubljana, v izmeri 40,13 m2, vpisani v
podvl. št. 4037/93, k.o. Zgornja Šiška, izdalo
sklep Dn. št. 28097/2004 z dne 16. 11. 2004,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-747/OBR z dne 9. 4. 1993, za
stanovanje št. 44/IV, v stanovanjskem bloku
na Andreaševi 16, v Ljubljani, v skupni izmeri
38,78 m2, sklenjene med podjetjem Litostroj
Holding d.d., Ljubljana, kot prodajalcem in
Weber Pavlom in Weber Ljudmilo, oba stanujoča Andreaševa 16, Ljubljana, kot kupcema.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Ciglenečki Roberta, EMŠO 1707974500345,
Maroltova 3, Ljubljana, do 1/2 in Dovič Nataše, EMŠO 2104973505359, Maroltova 3,
Ljubljana, do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005

Dn 2462/2003
Os-9867/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Gvera, Ul. Hermana Potočnika 23, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju v
izmeri 63,46 m2 in pomožnem prostoru (kleti)
v izmeri 5,03 m2, Ulica Hermana Potočnika
23, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
348/38, z identiﬁkatorjema 73.E in 74.E, v
katastrski občini Nove Jarše, dne 3. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 2462/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 22. 8. 1972,
sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2, in
Matitz Silvo in Matitz Marjanom, Kvedrova 1,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 37, v
IV. nadstropju, v stanovanjskem bloku S-9, v
stanovanjski soseski Nove Jarše, katastrska
občina Stožice;
pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja, pridobljenega v času trajanja zakonske
zveze, z dne 15. 10. 1993, sklenjene med
Marjanom Matitzem, Petrovičeva 9, Ljubljana
in Silvo Grilanc Kitek, Groharjeva 8, Ljubljana, iz katere izhaja, da sta v času trajanja
zakonske zveze kupila dvosobno stanovanje
št. 37, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka
S-9, v stanovanjski soseski Nove Jarše, sedaj
Petrovičeva 9, in da je Silva Grilanc Kitek priznala izključno lastninsko pravico in posest na
celotnem stanovanju Marjanu Matitzu ter mu
dovolila vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005

Dn 18900/2001
Os-9851/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zem-

Dn 1218/2001
Os-14889/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjiž-

Stran

Dn 18138/2003
Os-14890/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Jurhan Donko, stan. Antoličičeva ul. 20, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 18, z identiﬁkacijskim znakom 43.E in vpisanem v podvložku 1690/13, v katastrski občini Spodnje Radvanje, dne 9. 5. 2005, pod
opr. št. Dn 18138/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 3094-575-13-2/4-RB z
dne 13. 7. 1981, o prodaji stanovanja št. 18,
v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Antoličičeva ul. 20, z identiﬁkacijskim
znakom 43.E (prej parc. št. 1606/3, 1756/1
in 1602/2), vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1690/13, v katastrski občini Spodnje Radvanje, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Stavbar Maribor, n.sol.o., Maribor,
Industrijska ul. 13, TOZD Visoke gradnje Maribor, n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, ki
ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, dipl.
inž. org. dela, kot prodajalcem in Geodetskim
zavodom p.o. Maribor, Partizanska cesta 12,
ki ga zastopa direktor Ahmet Kalač, dipl. inž.
geod., kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje, za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2005
Dn 14824/2004
Os-15024/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sebastijana Selinška, stan. Žički prehod 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju, z identiﬁkacijsko številko 2524/10.E, parc. št. 1633/1 in
vpisanem v vložku št. 1445, v katastrski občini
Maribor-Grad, dne 9. 5. 2005, pod opr. št. Dn
14824/2004, izdalo sklep o začetku postopka
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vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 1029/99 z dne 29. 12. 1999, o
prodaji posameznega dela stavbe – stanovanja, v stanovanjski hiši na Koroški c. 7, v
Mariboru, z identiﬁkacijsko številko 2524/10.
E, parc. št. 1633/1 in vpisanem v zemljiškoknjižni vložek št. 1445, v katastrski občini Maribor-Grad, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki
ga zastopa direktorica mag. Lidija Žvajker, kot
prodajalcem in Srečkom Kraljem, Koroška 7,
Maribor, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje, za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2005
Dn 3445/2001
Os-15365/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Sterniša,
Antoličičeva ul. 22, Maribor, ki ga zastopa odv.
Ljubo Kolbl iz Maribora, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 6, z identiﬁkacijsko
številko 13.E in 14.E in vpisanem v podvložku št. 1814/8, v k.o. Spodnje Radvanje, dne
17. 5. 2005, pod opr. št. Dn 3445/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3069-575-13-2/4-RB z dne 13. 7. 1981,
o prodaji stanovanja št. 6 v II. nadstropju stanovanjske hiše na Antoličičevi ul. 22 v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 13.E in 14.E
(1436/13, 1436/14) in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1814/8, v katastrski občini
Spodnje Radvanje, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, n.sol.o., Industrijska ul. 13, TOZD Visoke gradnje Maribor,
n.sol.o., Industrijska ul. 13, Maribor, ki ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, dipl. inž.
org. dela, kot prodajalcem in Pavlo Jovovič,
Kolodvorska 6, Maribor, kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2005
Dn 6377/2001
Os-15835/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Agate Krašovic,
Goriška ul. 9, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 18, z identiﬁkacijsko
številko 19.E in 20.E in vpisanem v podvložku
št. 1809/11, v k.o. Spodnje Radvanje, dne
11. 5. 2005, pod opr. št. Dn 6377/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
342-132-II/12-4/KA z dne 16. 1. 1969, o prodaji stanovanja (garsonjere) št. 18, v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Goriški ul. 9 v
Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 19.E in
20.E in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1809/11, v katastrski občini Spodnje
Radvanje, sklenjene med Podjetjem za visoke
gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, ki
ga zastopa glavni direktor Valentin Breznik,
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dipl. ek., kot prodajalcem in Agato Krašovic,
Mlinska 11, Maribor, kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2005
Dn 13376/2001
Os-15836/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tončke Breznik, Knafelčeva ul. 30, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 3, z identiﬁkacijsko
številko 1.E in 2.E in vpisanem v podvložku št. 1816/4, v k.o. Spodnje Radvanje, dne
17. 5. 2005, pod opr. št. Dn 13376/2001, izdalo sklep o začetku potopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 2993-573-13-2/4-RB z dne 16. 1. 1981, o
prodaji stanovanja št. 3, v I. nadstropju stanovanjske hiše na Knafelčevi ul. 30, v Mariboru,
z identiﬁkacijskim znakom 1.E in 2.E (1316/1,
2) in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1816/4, v katastrski občini Spodnje Radvanje,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar
Maribor, n.sol.o., Industrijska ul. 13, TOZD Visoke gradnje Maribor, n.sol.o., Industrijska ul.
13, Maribor, ki ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, dipl. inž. org. dela, kot prodajalcem
in Tovarno perila in konfekcije Pik n.sol.o., Maribor, Kraljeviča Marka 5, ki ga zastopa glavni
direktor Slavko Marčinko, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2005
Dn 2421/2004
Os-13131/05
Okrajno sodišče na Vrhniki je po zemljiškoknjižni sodnici Nadi Jelovšek, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Romana
Feferja, Vrhnika, Mrakova cesta 14, ki ga zastopa notar Peter Meze z Vrhnike, Stara cesta
4A, zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi
odsvojitve do poplačila terjatve, dne 5. 5. 2005
odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 8.
1984, za posojilno terjatev v znesku 200.000
DIN, s 4% letnimi obrestmi, pri vl. št. 1574, k.o.
Vrhnika, na parc. št. 493.S, pri solastninskem
deležu Romana Feferja, roj. 31.3.1957, Vrhnika, Mrakova cesta 14 do 1/8.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva hipotekarnega upnika DO Astra ARS inženiring
Ljubljana oziroma morebitnega zastavnega
upnika, ki bi na hipoteki pridobil nadhipoteko,
da v primeru, če izbrisu stare hipoteke in prepovedi odsvojitve nasprotuje, v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 5. 2005
Dn 3271/2004
Os-13505/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Smrtnik Vitulič Helene, Logatec, Tovarniška

cesta 24, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 11 o
prodaji in nakupu stanovanj z dne 26. 3. 1991,
sklenjene med Žito Mlini d.o.o. Ljubljana, kot
prodajalcem in Smole Markom, Logatec, Hrib
1, kot kupcem, za stanovanje št. 5, v 3. etaži
bloka v Logatcu, Tovarniška cesta 24, s pripadajočima pomožnima prostoroma, na parc. št.
1614/13, k.o. Dolenji Logatec, ki še ni vpisano
v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Smrtnik Vitulič Helene, Logatec, Tovarniška cesta 24.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe št. 11 o prodaji in nakupu stanovanj
z dne 26. 3. 1991, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 5. 2005
Dn 3537/2004
Os-13506/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Belec Mojce, Logatec, Pavšičeva ulica 36,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe št. 23/A,
sklenjene med Gradnik Logatec, Tržaška 27,
kot prodajalcem ter Končina Marjetko in Feliksom, Logatec, Pavšičeva ul. 28, kot kupcema,
za stanovanje št. 29, v 6. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 36, s pripadajočo kletjo, na
parc. št. 1554/54, k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Belec Mojce, Logatec, Pavšičeva ulica 36.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini prodajne pogodbe št. 23/A, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 5. 2005
Dn 3264/2004
Os-13508/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Vladimirja Lenaršiča, Logatec, Tovarniška c. 12b,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanj št. 1099/76 z dne 20. 8. 1976, sklenjene med Gradnik Logatec, kot prodajalcem in
Windschnurer Petrom, Ljubljana, Miklošičeva
8, kot kupcem, za stanovanje št. 7, v 4. etaži
bloka v Logatcu, Tovarniška c. 12b, s pripadajočo kletjo, na parc. št. 1675/7, k.o. Dolenji
Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Vladimirja Lenaršiča, Logatec, Tovarniška c. 12b.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe o kupoprodaji stanovanj št. 1099/76
z dne 20. 8. 1976, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 5. 2005
Dn 3228/2004
Os-13509/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Aljoše in Zoﬁje Sonje Šajna, Škoﬂjica, Vrh nad
Želimljami 121 b, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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1. darilne pogodbe z dne 2. 10. 1992, sklenjene med Veber Mojmirom, Logatec, Pavšičeva ul. 28, kot darovalcem in Veber Alenko,
Logatec, Pavšičeva ul. 28, kot obdarjenko;
2. kupoprodajne pogodbe z dne 14. 10.
1992, sklenjene med Veber Alenko, Logatec,
Pavšičeva ul. 28, kot prodajalko ter Mikuž
Jano, Hotedršica 153, kot kupovalko,
za stanovanje št. 27, v 1. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 28, s pripadajočo kletjo,
na parc. št. 1561/2, k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Aljoše in Zoﬁje Sonje Šajna, Škoﬂjica,
Vrh nad Želimljami 121b, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
darilne pogodbe z dne 2. 10. 1992 in kupoprodajne pogodbe z dne 14. 10. 1992, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 5. 2005

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 30. 5. 2005

Dn 3397/2004
Os-13510/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Senčur Egona in Šteﬁce, Logatec, Tovarniška
c. 12h, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 9. 1992, sklenjene med
Bogovič Dragico, Logatec, Tovarniška c. 12h,
kot prodajalko in Menard Gabrijelom, Logatec,
Pavšičeva ul. 37, kot kupcem, za stanovanje
št. 14, v 4. etaži bloka v Logatcu, Tovarniška c.
12h, s pripadajočo kletjo, na parc. št. 1672/3,
k.o. Dolenji Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Senčur Egona in Šteﬁce, Logatec, Tovarniška c. 12h, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9. 1992,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 5. 2005
Dn 22/2005
Os-15753/05
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Marka Gorenca, Borovnica, Gradišnikova ulica 22, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja v stanovanjskem bloku B-12 v Borovnici, št. 04/14-stan/90-G, sklenjene med
Imos – Splošno gradbeno podjetje Gradišče
Cerknica, kot prodajalcem ter Dajčman Jakom, Ljubljana, Hotiminova 7, kot kupcema,
za stanovanje št. 13, v 2. etaži bloka v Borovnici, Gradišnikova 22, s pripadajočo kletjo z
ident. št. 13.E, v stanovanjski stavbi z ident. št.
928.ES, na parc. št. 469/11, k.o. Borovnica, ki
je že vpisano v zemljiško knjigo z imetnikom
lastninske pravice na GP Gradišče Cerknica
d.d., C. 4. maja 80, Cerknica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marka in Nataše Gorenc, Borovnica,
Gradišnikova ulica 22, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe o nakupu stanovanja v stanovanjskem
bloku B-12 v Borovnici, št. 04/14-stan/90-G,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 31. 5. 2005

Dn 3353/2004
Os-15755/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Lilijane Dolenc Hamza, Logatec, Tovarniška cesta 12j, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe za nakup
stanovanja z dne 5. 12. 1995, sklenjene med
prodajalko Ido Letič, roj. 8. 3. 1947, Logatec,
Tovarniška 12j in kupcem Ljubomirom Žnidarkom, roj. 17. 1. 1956, Logatec, Pavšičeva 24,
za nepremičnino, stanovanje št. 14, v 4. etaži
v izmeri 77,26 m2, pomožni prostor v 1. etaži
v izmeri 1,72 m2 in pomožni prostor v 1. etaži
v izmeri 2,31 m2, ident. št. 12.E (2017 11 12),
v Logatcu, Tovarniška cesta 12j, na parc. št.
1611/58, k.o. Dolenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Lilijane Dolenc Hamza, roj. 30. 11. 1967,
Logatec, Tovarniška cesta 12j, na podlagi navedene pogodbe in ostalih pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 30. 5. 2005
Dn 3374/2004
Os-15756/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Kli
Logatec d.d., Logatec, Tovarniška cesta 36,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji
stanovanja št. 24/82-ST, sklenjene med prodajalcem Gradnik Logatec in kupcem Slovenijales, Kombinat lesno predelovalne industrije
Logatec, Tovarniška cesta 36, Logatec, za
nepremičnine, 1 dvosobno stanovanje in 3
enosobna stanovanja v stanovanjskem bloku
IJ, v stanovanjski soseski S-1 za Narodnim
domom Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Kli Logatec, družba za lesno in strojno
proizvodnjo, trgovino in inženiring d.d., Tovarniška cesta 36, Logatec, mat. št. 5038251,
kot pravno naslednico podjetja Slovenijales,
Kombinat lesne industrije Logatec.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilno
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 30. 5. 2005
Dn 611/2005
Os-15757/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Janeza Novaka, 4253 Barton Cr., Windsor,
Ontario, Canada N9E 2Z1, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/91-124
z dne 22. 1. 1992, sklenjene med prodajalko
Občino Vrhnika in kupcem Markom Staretom,
roj. 30. 9. 1964, Vrhnika, Vrtnarija 12b, za stanovanje št. 11, v mansardi v stanovanjskem
objektu Vrtnarija 12B na Vrhniki, ki stoji na
parc. št. 2699/73, k.o. Vrhnika, vpisano v podvložku št. 3778/24, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Janeza Novaka, roj. 25. 1. 1937, 4253
Barton Cr., Windsor, Ontario, Canada N9E
2Z1, na podlagi navedene pogodbe in ostalih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1. 1992, oziroma
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Dn 3379/2004
Os-15758/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Kli Logatec d.d., Logatec, Tovarniška cesta
36, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 34/80 z
dne 24. 1. 1980, sklenjene med prodajalcem
Gradnik Logatec in kupcem Kombinat lesne
industrije Kli Logatec, Tovarniška cesta 36,
Logatec, za nepremičnine, 2 enoinpolsobni
stanovanji, 2 dvoinpolsobni stanovanji, 1 garsonjero, v stanovanjskem bloku DB 5-6 v soseski S-11 Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Kli Logatec, družba za lesno in strojno
proizvodnjo, trgovino in inženiring d.d., Tovarniška cesta 36, Logatec, mat. št. 5038251, kot
pravno naslednico podjetja Kombinat lesne
industrije Kli Logatec.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 30. 5. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 22/2005
Os-16234/05
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Wolf Vide, Vojinska cesta 20, Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki Radojčič Stani, Bojanci 3, Vinica,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja
lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 10. 5. 2005 postavlja
začasnega zastopnika Radojčič Stani, Bojanci
3, Vinica, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod lipo
4a, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Radojčič Stano, Bojanci
3, Vinica, sedaj neznanega bivališča, vse do
takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 5. 2005
P 407/2004
Os-30344/04
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Grlica, Vrhpolje 22,
Kozina, ki jo zastopa odv. Dušan Železnik iz
Sežane, zoper toženo stranko Marijo Višnjevec, sedaj neznanega bivališča, ki se vodi pod
opr. št. P 407/2004, zaradi priposestvovanja
lastninske pravice, toženi stranki Mariji Višnjevec, na podlagi določbe 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP, ker je neznanega
bivališča in nima postavljenega pooblaščenca v Republiki Sloveniji, postavilo začasno
zastopnico, Bredo Požar, odvetnico iz Kopra,
Pristaniška 8.
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Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 2004

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžnici postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2005

I 2000/02454
Os-16149/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika
Finance-operativa d.o.o., Kneza Koclja 37,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž Čad iz
Ljubljane, zoper dolžnika Šeme Jožeta, Šišenska 44, Ljubljana, zaradi izterjave 208.580 SIT
s pp, dne 12. 5. 2005 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2005

I 2000/16897
Os-16573/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušteršič
iz Ljubljane, zoper dolžnika Marić Božidarja, Sadinja vas 45, Ljubljana, zaradi izterjave
67.581,30 SIT s pp, dne 23. 5. 2005 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2005

V P 3006/2004
Os-16151/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daši Sikošek, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša na
OE Ljubljana, Verovškova 60b), ki jo zastopa
Zlatko Lipej, odvetnik iz Medvod, zoper toženo stranko Marka Zupančiča, neznanega
prebivališča (z zadnjim znanim stalnim prebivališčem Ovrehusargotan 14, Goeteborg,
Švedska, in zadnjim znanim začasnim prebivališčem Smrtnikova 5, Ljubljana), zaradi
plačila 512.643 SIT s pp, dne 24. 5. 2005
sklenilo:
tožeča stranka je dolžna založiti predujem
za stroške postavitve začasnega zastopnika
toženi stranki v znesku 80.000 SIT, in sicer
na transakcijski račun Okrajnega sodišča
v Ljubljani, št. 01100-6950421834, sklic št.
00 005010300604, v 15 dneh po prejemu tega
sklepa in o tem sodišču predložiti dokazilo. Če
tožeča stranka tega ne bo storila, bo sodišče
tožbo zavrglo.
Toženi stranki se postavi začasna zastopnica, odvetnica Mojca Štrubelj, Maistrova 10,
Grosuplje.
Začasna zastopnica bo v tej pravdni zadevi zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2005
I 2002/08214
Os-16572/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika,
odvetnika Zlatka Lipeja, Cesta ob Sori 11,
Medvode, ki ga zastopa odv. pisarna Zlatko
Lipej iz Medvod, zoper dolžnico Eržen Klavdijo, Dolomitska 14, Ljubljana, zaradi izterjave
53.550 SIT s pp, dne 17. 5. 2005 sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55,
Ljubljana.

P 255/2001
Os-16141/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s sklepom opr. št. P 255/2001 z dne 27. 5. 2005,
v pravdni zadevi tožeče stranke ml. Viktorije
Govedič, katero zastopa mati Mirjana Govedič, obe Podgradje 27, zoper toženo stranko Bruna Boiča, Zrinsko, Frankopanska 2/a,
Split, Republika Hrvaška, zaradi ugotovitve
očetovstva, postavilo tožencu Brunu Boiču
začasno zastopnico v osebi Vlasta Zelenko,
diplomirana socialna delavka, Radomerščak
22, za zastopanje v tej zadevi, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler pristojen organ za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 6. 2005

Oklici dedičem
D 368/2004
Os-15726/05
V zapuščinski zadevi po pok. Ani Sušnik,
upokojenki, roj. 6. 11. 1926, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli 20. 10. 2004,
stanujoči Vrhovlje 2, Lukovica, ki je umrla brez
oporoke, se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 5. 2005
D 52/2005
Os-14311/05
Dne 8. 12. 2004 je umrla Kristina Obolnar,
hči Antona, roj. 7. 8. 1931, stanujoča Stična
60, državljanska Republike Slovenije, sodišče
pa ne razpolaga prav z nikakršnim podatkom
o njenih dedičih.
Sodišče poziva sorodnike po zapustnici,
da se v roku enega leta od te objave prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku tega roka
bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek

na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu,
pri čemer se ugotovi, da obstaja terjatev do
zapuščine, katera znatno presega vrednost
zapuščine.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 5. 2005
IV D 352/2004
Os-13169/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ani Zorko, roj.
Detela, roj. 25. 7. 1924, umrli 24. 4. 2004, nazadnje stanujoči Hudovernikova ulica 7, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 718/2005
Rg-15587/05
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Tifra, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ločica 58b, Polzela, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice z dne 20. 4.
2005.
Premoženje družbe ostane družbenici
Rozman Matildi, Ločica ob Savinji 58b, Polzela, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2005
Srg 688/2005
Rg-15588/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Jin-Kolšek in drugi, storitve in trgovina, d.n.o., Celje, Škapinova 2, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 13. 4. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma
Kolšek Radomirju, Maistrova ulica 37, Celje
in Kolšek Tadeju, Škapinova ulica 2, Celje, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2005
Srg 335/2005
Rg-4983/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
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na predlog družbe Ricopy, trgovska družba z
biroopremo, d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra, 15. 2. 2005
objavlja sklep:
družba Ricopy, trgovska družba z biroopremo d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 106,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Avtotehna d.d., Slovenska
cesta 54, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Gaberc Stanko, Ljubljana,
Cankarjeve brigade 2, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005

Srg 03596/2005
Rg-13498/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Močnik in člani d.n.o.,
mizarstvo, marketing, gostinstvo, Podjelše 3,
Kamnik, objavlja sklep:
družba Močnik in člani d.n.o., mizarstvo,
marketing, gostinstvo, Podjelše 3, Kamnik,
reg. št. vl. 1/26960/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6.
4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Močnik Jožko, Podjelše 3,
Kamnik in Močnik Pavla, Podjelše 3, Kamnik,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2005
Srg 03287/2005
Rg-13503/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Mary, Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Gerbičeva 51/a, objavlja
sklep:
družba Mary, Trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana, Gerbičeva 51/a, reg. št. vl.
1/12704/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družabnika z dne 28. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Satler Zoran, Krimska 12,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave

v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2005
Srg 04117/2005
Rg-15826/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe H.T. – Poplatnik in
družbenik, trgovina, turizem, zastopstvo,
export-import, d.n.o., Domžale, Kopališka
6, objavlja sklep:
H.T. – Poplatnik in družbenik, trgovina,
turizem, zastopstvo, export-import, d.n.o.,
Domžale, Kopališka 6, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20.
4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Poplatnik Herman, Vinje
107 in Poplatnik Tatjana, Šišenska 2, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
Srg 04032/2005
Rg-15828/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Flis, podjetje za trgovino
in storitve, Kamnik, Groharjeva 7, d.o.o., Kamnik, ki jo zastopa odvetniška družba Učakar in
Rženičnik o.p. d.n.o., objavlja sklep:
Flis, podjetje za trgovino in storitve,
Kamnik, Groharjeva 7, d.o.o., Kamnik,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Flis Tatjana, Kamnik, Groharjeva ulica 7, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
Srg 04236/2005
Rg-15829/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Providentia, poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Pod turnom 5, ki jo
zastopa odvetnica Irena Dobravc Tatalovič,
objavlja sklep:
Providentia, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Pod turnom 5, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 4. 2005.
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Srg 5112/2005
Rg-16558/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Ruparčič in drugi,
poslovno svetovanje, d.n.o., Polje C. VI/22,
Ljubljana Polje, objavlja sklep:
Ruparčič in drugi, poslovno svetovanje, d.n.o., Polje C. VI/22, Ljubljana Polje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Marija Ana Ruparčič in
Miroslav Ruparčič, oba stanujoča Polje C.
VI/22, Ljubljana Polje, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Srg 4904/2005
Rg-16560/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Modul – Vrhovšek in
drugi, projektiranje in storitve d.n.o., Cesta na
Brinovec 5, Ljubljana, objavlja sklep:
Modul – Vrhovšek in drugi, projektiranje in storitve d.n.o., Cesta na Brinovec 5,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 12. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jože Vrhovšek in Marija
Vrhovšek, oba na naslovu Cesta na Brinovec
5, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
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Srg 5084/2005
Rg-16562/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Rema, Rekar & drugi,
poslovne storitve, d.n.o., Dunajska 122, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Toš in
partnerji iz Ljubljane, objavlja sklep:
Rema, Rekar & drugi, poslovne storitve, d.n.o., Dunajska 122, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rekar Marija, Rateče
21C, Ljubljana in Rekar Marjan, Novo Polje
c. XVII/14, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Srg 03963/2005
Rg-16564/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe SJ Ješelnik, Trgovina, proizvodnja, gostinstvo in storitve k.d.,
Ljubljana, Novo Polje, cesta I/29, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba SJ Ješelnik, Trgovina, proizvodnja, gostinstvo in storitve k.d., Ljubljana,
Novo Polje, cesta I/29, Ljubljana, reg. št. vl.
1/27664/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ješelnik Jože Branko in
Ješelnik Slavica, oba Novo Polje, cesta I/29,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005
Srg 04485/2005
Rg-16565/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe A.D. Trading, družba za trgovino z motornimi vozili in dodatno
opremo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 122,
objavlja sklep:
družba A.D. Trading, družba za trgovino z motornimi vozili in dodatno opremo,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 122, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabniki so Fajdiga Aleš, Ul. Vide Janežičeve 17, Ljubljana; Gerbec Peter Zvonko,
Laknerjeva ul. 8, Ljubljana; Pirkmaier Milko,
Linhartova c. 1, Ljubljana in Vodopija Janez,
Rožna dolina c. III/13, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005
Srg 04643/2005
Rg-16566/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe D & A Rajapakse, družba
za trgovino in svetovanje k.d., Hrastova 13,
Domžale, objavlja sklep:
družba D & A Rajapakse, družba za trgovino in svetovanje k.d., Hrastova 13,
Domžale, reg. št. vl. 1/35620/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rajapakse Andrew in Rajapakse Renata, oba Hrastova 13, Domžale,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005
Srg 04809/2005
Rg-16567/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mediteran Invest, podjetje za inženiring in projektiranje d.o.o., Dunajska cesta 119, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Mediteran Invest, podjetje za inženiring in projektiranje d.o.o., Dunajska
cesta 119, Ljubljana, reg. št. vl. 1/40537/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Faganel Davorin, Brilejeva
15, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Beštjak Boris s.p., Cesta 1. istrske brigade
1, Pobegi, priglasitveni list, opravilna št.
06-1293/05, izdan dne 1.4.2005. gnu-190576
Grdina Doris s.p., Gračišče 7/a, Gračišče,
obrtno dovoljenje, št. 053720/2894/02-27/2001,
izdano dne 24.9.2001. gnv-190575
Horvat Elizabeta s.p. - mizarstvo, Dolinska
ulica 19, Odranci, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. in obrtno dovolenje z isto
številko 055035/0589/02-32/2001, izdana dne
20.7.2002. gnl-191060
Kerin Roman, Pod lipami 34, Celje, obrtno
dovoljenje, št. 021926/1630/00-13/1995,
izdano dne 6.3.1995. gnb-190745
Mugerle Milena, Krekova 19, Maribor,
obrtno dovoljenje, št. 048266/3312/00-74/1995,
izdano dne 6.3.1995. gns-190578
Šiker Alojz, Šentilj 88/a, Šentilj v Slov.
goricah, priglasitveni list, opravilna št.
064-57871/98, izdan dne 12.10.1998.
gnt-190577
Trosok Marta, Friderikova 9, Celje,
priglasitveni list, opravilna št. 03-2731/98,
izdan dne 10.08.1998. gnc-190669

Potne listine
Adamič Kozelj Sonja, Lendavska 51,
Murska Sobota, potni list, št. P00179730.
gnt-190652
Andolšek Gregor, Stiška 1, Ljubljana, potni
list, št. P00499278. gnx-190748
Beč Borut, Miren 142/d, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000119481.
gnk-190636
Benka Lidija, Prekomorska 76, Ajdovščina,
potni list, št. P00775692. gnx-190773
Blatnik Andreja, Nad mlini 44, Novo mesto,
potni list, št. P00603500. gnj-191162
Čampa Tomaž, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. P 00491614. gnf-190895
Dobravc Aleš, Prečna pot 41/d, Portorož
- Portorose, potni list, št. P00633754.
gnt-190777
Dragičević Pavlić Aleksej, Kot pri Prevaljah
7, Prevalje, potni list, št. P00013527.
gnb-190645
Dragičević Tatjana, Kot pri Prevaljah
7, Prevalje, potni list, št. P01008883.
gny-190647
Drobne Fridrih, Kolodvorska 32, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. P00079908. gnn-190683
Ferko
Tina,
Katreževa
pot
25,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00658928.
gnh-190889
Gorše Biljana, Trg Prekomorskih brigad
6, Ljubljana, potni list, št. P00769980.
gnl-190985
Grilc Marjeta, Blaževa 12/a, Škofja Loka,
potni list, št. P00022788. gnv-190675
Gucolovič Megi, Trška gora 94, Novo
mesto, potni list, št. P00837768. gni-191088
Guna Petra, Fakinova ulica 9, Zagorje ob
Savi, potni list, št. P00546672. gnc-190819
Habjan Adolf, Neubergerjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. P00114333. gnw-191074
Hodžič Indira, I. tankovske brigade 3, Izola
- Isola, potni list, št. P00579359. gnj-190816
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Hodžić Muhamed, Cesta dveh cesarjev
104/k, Ljubljana, potni list, št. P00333410.
gnf-190791
Horvat Roman, Trg Rivoli 5, Kranj, potni
list, št. P00005262. gnl-190810
Horžen Evelina, Vodnikova 10, Brežice,
potni list, št. P00266510. gnk-191036
Hudoklin Antonija, Križna 1/a, Ljubljana,
potni list, št. P00552433. gnl-191160
Hudoklin Marjan, Križna 1/a, Ljubljana,
potni list, št. P00552432. gnk-191161
Humar Valda, Bilje 163/a, Renče, potni list,
št. P00691839. gnt-190627
Ignjić Milorad, Na zelenici 3/b, Vrhnika,
potni list, št. P00783050. gnq-191005
Jančar Marjan, Zg. Porčič 47, Sv.trojica
v Slov.goricah, potni list, št. P01092346.
gnm-191109
Janičijević Goran, Polanškova 29, Ljubljana,
potni list, št. P00285158. gnx-191073
Juriševič Damjana, Glinškova ploščad
6, Ljubljana, potni list, št. P00449553.
gnn-190658
Jurjevec Martina, Vir, Bukovčeva ulica
26, Domžale, potni list, št. P01011177.
gnh-191189
Kalaš Marek, Stranska pot 1/1c, Grosuplje,
potni list, št. P01023998. gnr-191179
Kanižar Luka, Ob Grosupeljščici 8,
Grosuplje, potni list, št. P00585377.
gnq-191180
Kebe Bojan, Na gaju 22, Ljubljana, potni
list, št. P00769407. gnz-190996
Kokalj Rok, Praproče pri Grosupljem
4, Grosuplje, potni list, št. P00988113.
gnt-191181
Kolenc Tatjana, Spodnji Hotič 40/c, Litija,
potni list, št. P00711804. gnb-190720
Koražija Kaja, Ponoviče 9, Sava, potni list,
št. P555498. gnj-190937
Kun Vlado, Gmajna 56/a, Slovenj Gradec,
potni list, št. P00067739. gni-190663
Lukačić Ivan, Kidričevo naselje, Radenci,
potni list, št. P00859572, izdala UE Gornja
Radgona. gnd-191093
Maričić Milanko, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list, št. P00024395. gnf-190941
Martinčič Alen, Koroška cesta 17, Tržič,
potni list, št. P0109330. gnz-190796
Martinčič Katarina, Koroška cesta 17,
Tržič, potni list, št. P01090328. gnb-190795
Mekinc Janez, Endliherjeva ulica 8,
Ljubljana, potni list, št. S 00001169 - službeni.
gnf-190691
Mesarič Ivan, Lipovci 100/a, Beltinci, potni
list, št. P00117556. gnk-191011
Miklavič Vilko, Rakitovec 62, Črni Kal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 141335,
izdala UE Koper. gns-191103
Mikuš Nina, Pot na Fužine 13, Ljubljana,
potni list, št. P00603492. gnm-190584
Mrvoš Kristijan, Dragomirja Benčiča Brkina 1, Kozina, potni list, št. P00741361.
gnv-191150
Panjeta Mustafa, Koprska 30, Izola - Isola,
potni list, št. P00111050. gnb-190770
Partlič Leonida, Zdravkova 18, Maribor,
potni list, št. P00973651. gni-191092
Peric Mateja, Dolniška 5, Ljubljana, potni
list, št. P00707559. gno-191082
Perko
Timotej,
Finžgarjeva
ulica
17, Maribor, potni list, št. P00186958.
gnc-190969
Petraš Biljana, Kidričeva 39, Kranj, potni
list, št. P00607827. gny-191022
Pilih Nevenka, Engelsova 48, Maribor,
potni list, št. P00998014. gno-190607
Pražnikar Aleš, Narof 40, Izlake, potni list,
št. P00821630. gnx-190873
Sakelšek
Miha,
Ob
Ljubljanici
36/a, Ljubljana, potni list, št. P00838366.
gnk-190836

Bukovac Domen, Tominčeva cesta
12, Kranj, osebno izkaznico, št. 1793599.
gnf-190991
Burgar Jožef, Medno 12, Ljubljana-Šentvid,
osebno izkaznico, št. 00288440. gnt-190852
Cvetkovič Jože, Bohoričeva 6, Dobova,
osebno izkaznico, št. 73896. gnj-190962
Čekeliš Niko, Primožičeva 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000941422.
gnq-191030
Černe Marija, Stare žage 18, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 619798.
gnl-191085
Černe Marjeta, Zg. Gorje 34, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 1231680. gnd-191118
Černič Slavko, Ižanska cesta 104/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001346573.
gnm-191034
Čurčič Ruža, Ulica Dušana Kvedra
40, Šentjur, osebno izkaznico, št. 767851.
gns-190803
Dodič Vanja, Izletniška pot 21, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 000037932.
gnm-190934
Dodlek Anton, Vrazova 60, Maribor,
osebno izkaznico, št. 454937. gni-190813
Doljak Jure, Gradnikova 28, Kanal, osebno
izkaznico, št. 1586178. gnd-190768
Drev Klemen, Topolščica 118, Topolšica,
osebno izkaznico, št. 1664787. gne-191167
Dušič Janez, Andraž 118, Polzela, osebno
izkaznico, št. 202596. gnw-191149
Felicijan Karin, Podnart 19, Podnart,
osebno izkaznico, št. 932812. gnb-191120
Ferenčak Tanja, Valvasorjeva 4, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1835798. gnb-190820
Flere Bojan, Zaboršt pri Dolu 8/d, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001333872.
gnz-190646
Forjan Janez, Predoslje 131, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001625318. gnc-190569
Forjanič Aleš, Podlubnik 161, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001313530.
gnb-190599
Germ Jožefa, Na Ajdov hrib 16, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1045454.
gnm-190684
Gorenšek Janez, Grajska vas 20,
Gomilsko, osebno izkaznico, št. 364943.
gno-191157
Gornik Blaž, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000332039.
gnp-191131
Gorše Igor, Trg Prekomorskih brigad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001009633.
gnn-190983
Grabar Josip, Pobegi, Cesta na Rižano
7, Koper, osebno izkaznico, št. 872605.
gnp-191106
Gracar Marko, Jamska 38, Mirna, osebno
izkaznico, št. 1381594. gng-191140
Grden Janez Rajko, Kržišnikova 10,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000801513.
gng-190840
Gregl Barbara, Drenovec 35, Bizeljsko,
osebno izkaznico, št. 1032487. gny-190797
Grgič Matjaž, Tabor 2/a, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001488057. gnz-190846
Grm Terezija, Dečja vas 12, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 000788109. gnq-190805
Grmić Simon, Podpeška cesta 284,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000227193. gnc-190994
Groznik Ana, Brezje pri Lipogalvu 4,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000156285. gnv-190925
Grudnik Marija, Spodnja Rečica 34, Rečica
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 1705627.
gnl-190964
Habič Anica, Štihova 22, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001551327. gni-191163

Sarhatlić Melkisa, Cesta revolucije
9, Jesenice, potni list, št. P00739748.
gni-190638
Sitar Irena, Maistrova 10, Grosuplje, potni
list, št. P00697368. gnm-190709
Šabić Daliborko, Bokalova 1/a, Jesenice,
potni list, št. P00577027. gnh-190639
Šimac Jurij, Rusjanov trg 4, Ljubljana, potni
list, št. P00122927. gnb-190620
Štefe Jernej, Blaževa 12/a, Škofja Loka,
potni list, št. P00022789. gnx-190673
Šuštar Simona, Sela pri Kamniku 8, Kamnik,
potni list, št. P01019763. gnc-190769
Todić Milan, Čečovje 49, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00452111.
gnj-190662
Topčagić Almedina, Plešičeva 27, Ljubljana,
potni list, št. P00839909. gnh-190789
Ukmar Polona, Crniče 1/c, Črniče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000096947.
gns-190628
Vidmar Gregor, Fulneška 6, Ljutomer, potni
list, št. P00857395. gnm-190784
Vlaisavljević Dejan, Varlovo naselje
20, Maribor, potni list, št. p00629351.
gnw-190799
Vujičić Tanja, Ul. Hermana Potočnika
1, Ljubljana, potni list, št. P00861706.
gnk-190886
Zakič Marina, Lendavska ulica 53,
Murska Sobota, potni list, št. P00860102.
gnk-191086
Zavrtanik Nada, Vanganelska 25, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
178745, izdala UE Koper. gnl-190660
Zemljič Anica, Mezgocvi ob Pesn.
5/a, Dornava, potni list, št. P00318034.
gnz-191146
Zupančič Slavica, Cesta 4. julija 67, Krško,
potni list, št. P00442049. gnt-190602

Osebne izkaznice
Andolšek Gregor, Stiška 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001323032.
gnw-190749
Arnuš Aleš, Tibolci 16/a, Gorišnica, osebno
izkaznico, št. 1201527. gnd-190693
Auprich Andraž, Ulica Nagoriških borcev
35, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
000541731. gnd-190893
Ban Mirko, Gotska 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000809397. gnb-190920
Bećirović Elvis, Vena Pilona 16, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 1499568.
gno-191107
Bičič Jerica, Kardeljeva 69, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001142948. gnc-190794
Bizjak Mojca, Senožeti 44, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 1011944. gnz-191096
Bizovičar Richard Philip, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00178357.
gng-191015
Bratoš Sonja, Prešernova 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 478023. gnl-190960
Bratušek Nino, Spodnja Sveča 6, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 1802949. gnz-190775
Braynsberger Stanislav, Čufarjeva cesta
9, Maribor, osebno izkaznico, št. 000613709.
gnt-190702
Brinjšek Aleksandra, Pot na grič 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000159004.
gnj-190687
Bučar Janez, Koseskega ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001094846.
gng-190619
Bučar Marija, Bevkova 7, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001784965. gnz-191021

Stran

Stran

4834 /

Št.

60 / 24. 6. 2005

Hafner Hubert, Ulica 4. novembra 12,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
997597. gnr-190804
Hecl Peter, Orehova cesta 44, Orehova vas,
osebno izkaznico, št. 137277. gns-190953
Herle Dominik Janez, Nova ulica 10,
Domžale, osebno izkaznico, št. 941630.
gne-190817
Hirci Štefan, Ribiška pot 19, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 774050. gnt-191102
Hlastan Rudolf, Za Savo 9, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 000322192. gnf-190766
Hojnik Alenka, Zadobrova 75, Celje,
osebno izkaznico, št. 1408047. gnk-190961
Hudorovac Bojana, Trdinova 19, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 1776698. gnf-191116
Humar Gabrijela, Kromberška cesta 1,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1478777.
gnu-190626
Ibrahimović Sejid, Šalek 89, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1545997. gny-191147
Indof Barbara, Cesta Dušana Kvedra
3, Litija, osebno izkaznico, št. 001675151.
gnk-190661
Ivanič Dolores, Rečna 8, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 825535. gnx-191123
Jadanić Katarina, Sivkina 8, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000375237.
gnn-190708
Jagunić Patrik, Strmca 20, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001749137.
gne-190667
Jakovac Goran, Podgrad 31/e, Podgrad,
osebno izkaznico, št. 296068. gnv-190950
Jambrošič
Vlado,
Podgora
11,
Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
000923399. gnb-190845
Jambrović Miluša, Falska cesta 124,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001853464.
gnd-190968
Jamšek Stanislav, Sopota 25, Podkum,
osebno izkaznico, št. 1194618. gng-190990
Janežič Anton, Cesta komandanta Staneta
17, Litija, osebno izkaznico, št. 000573970.
gne-190942
Javorić Ilić Lilijana, Vodnikova 4, Lesce,
osebno izkaznico, št. 1722568. gnc-191119
Jenič Samo, Aljaževa ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000307396.
gnj-190987
Jereb Ema, Turnovše 42, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001246291. gnz-190596
Jermol Mojca, Zatolmin 47/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 1410130. gnq-191105
Jezernik Marjan, Slomškov trg 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 1283787. gnn-191133
Jurak Milan, Delavska 24, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000285847. gnv-190750
Juričko Andrej, Bistrica ob Sotli 55, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1750848. gnh-190989
Juriševič Damjana, Glinškova ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001215136.
gno-190657
Justin Igor, Alpska 11, Bled, osebno
izkaznico, št. 371875. gny-190772
Kačič
Tomaž,
Badovinčeva
18,
Laško, osebno izkaznico, št. 001439237.
gns-190757
Kapel Kristijan, Krkavče 23, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 001530420. gnw-190999
Kapelj Franc, Kal 37, Pivka, osebno
izkaznico, št. 1154682. gnc-191094
Karba Andreja, V Kosov Laz 13, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001154720.
gnd-191143
Kebe Bojan, Na gaju 22, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000802080. gny-190997
Kebe Jaka, Na gaju 22, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001384820. gnx-190998
Kirn Roman, Ob Ljubljanici 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000247522.
gnq-190755
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Klarič Milan, Dolenje 44, Jelšane, osebno
izkaznico, št. 617536. gno-190957
Klemenčič
Nina,
Zgornje
Jarše,
Gregorčičeva 7, Radomlje, osebno izkaznico,
št. 001095729. gnx-191023
Knez Franci, Brinje, Cesta I/36,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001308198.
gnt-191127
Knez Marijan, Meljski hrib 28/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1744014. gnk-190686
Kopač Marija, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000129212.
gnz-190921
Koren Anton, Gradiška 160, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 608640.
m-807
Kos Milan, Andrenci 71, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 1677883. gnz-190771
Koščica Todor, Brstje 29, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1731655. gnc-191098
Kovačič Mitja, Podgrad 19, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 835557.
gnm-190634
Kovačič Žiga, Koreno 4, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 001422381. gnk-191186
Kovšca
Rozalija,
Celovška
147,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000936642.
gnt-191027
Kovše Janko, Spodnje Gameljne 105,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001798163. gnd-190943
Kralj Alojzij, Pod gradom 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1132928. gnx-190798
Kramberger Marija, Ulica 25. maja 3, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 440134. gny-191122
Kranjc Janez, Dobrova 24/a, Senovo,
osebno izkaznico, št. 669035. gnn-191158
Kranjc Klara, Triglavska ulica 14,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001516991.
gno-191007
Kukavica
Alema,
Maroltova
12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000370135.
gnf-190616
Kvas Maks, Florjan 36, Šoštanj, osebno
izkaznico, št. 260828. gnk-190811
Lackovič Jožef, Hotiza, Strnčka ulica 5,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1496302. gnd-190793
Lah Marija, Smrekarjeva 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000315523.
gnb-191145
Lajkovič Anton, Črešnjice 64, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 4251. gng-190690
Lavrič Maja, Ročevnica, Na jasi
21/a, Tržič, osebno izkaznico, št. 000817939.
gni-190763
Lavrič Peter, Ulica talcev 31, Straža,
osebno izkaznico, št. 1429977. gno-190632
Lavrič Petra, Demšarjeva 12, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001545733.
gnp-190931
Leban Jernej, Trg M. Plenčiča 13, Solkan,
osebno izkaznico, št. 1372673. gnq-190630
Lebar Igor, Cesta II grupe odredov 1,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001821642. gnx-190973
Ledinek Marija, Sv. Primož nad Muto
57, Muta, osebno izkaznico, št. 001261488.
gne-190967
Lenče Ana, Kleče 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000103276. gnc-190919
Lendero Nino, Štuki 34, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 941254. gnf-190641
Leskovec Luka, Mostaniška 2, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 1198329. gnu-191151
Lukić Dijana, K jezeru 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000964123. gno-190807
Lukman Andreja, Obrežna ulica 83,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001505259.
gns-190703

Lukunić
Monika,
Celovška
264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001431697.
gns-190653
Lupšina Jože, Zakot 45, Brežice, osebno
izkaznico, št. 1174491. gnf-190666
Magister Franci Vladislav, Nanoška 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000888883.
gnp-190635
Maričič
Janez,
Župančičeva
5/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001265120.
gnb-190970
Marn Jaka, Reteče 35, Gorenja vas, osebno
izkaznico, št. 001828174. gnt-190927
Matevžič
Anton,
Repnje
45/a, Vodice, osebno izkaznico, št. 000545813.
gnh-190614
Mihelič Silva, Vrhovčeva 6/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001819488.
gnr-190829
Mihevc Peter, Videm 8, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 001829003. gnx-190823
Milošević Dragiša, Kodrova cesta 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000768423.
gnm-191184
Mohap Viljem, Nuskova 89, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 1721902. gng-191165
Murgelj Nina, V. Kejžarja 6, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 309442. gnk-190986
Murn Gregor, Gorenjska cesta 11,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001004756.
gny-190747
Nikolič Damir, Prvačina 84, Prvačina,
osebno izkaznico, št. 922719. gnr-190629
Nikolić Radivoje, Podlubnik 257, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000330401.
gnp-190606
Novak Marjeta, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329514.
gnr-191129
Oblak Leopold Ivan, Černetova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000097693.
gnw-191099
Oman Andrej, Nušičeva 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 569204. gnt-190802
Opalk Danica, Zabukovje pri Raki 7, Raka,
osebno izkaznico, št. 1488793. gnq-191130
Operčkal Sicilija, Dol pod Gojko 11,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 001160719.
gnj-190762
Oreški Ana, V. Vlahohiča 65, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1177693. gnv-190800
Papež Elizabeta, Most 11, Mokronog,
osebno izkaznico, št. 1408944. gnq-190680
Papež Marcela, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000215518.
gng-191194
Papež Suzana, Most 11, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 1408964. gnt-190677
Papež Žgajnar Luka, Frankopanska
ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000913208. gnb-191195
Pavličević Uršula, Zupančičeva 18, Brežice,
osebno izkaznico, št. 36549. gnc-191144
Pečenik
Marija,
Archinetova
10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001484751.
gnr-191004
Pelcl Matej, Lokovec 14/b, Sv.Ana v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 1661714.
gnb-191095
Peric Anina, Dolniška 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001428673. gnn-191083
Peric Tjaša, Dolniška 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001428669. gnm-191084
Peršolja Ivanka, Gasilska 68, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 325983. gnw-190674
Petek Blaž, Dol pod Gojko 11, Frankolovo,
osebno
izkaznico,
št.
001787670.
gnk-190761
Petek Tjaša, Dol pod Gojko 11,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 001787672.
gnl-190760
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Peterka Primož, Prikrnica 6, Moravče,
osebno izkaznico, št. 1777233. gnz-190696
Petretič Aldo, Parecag, Sečovlje - Sicciole,
osebno izkaznico, št. 1019872. gno-190782
Pirnat Jan, Vojkova 77, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001869909. gnd-190843
Pleško Jože, Pot čez gmajno 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000565926.
gnz-190571
Polenec Andrej, Kalinškova ulica 31,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000858217.
gnl-190710
Poličar Ljubomira Marija, Pražakova 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000044120.
gnw-191124
Potočnik
Danijela,
Podgorje
30,
Apače, osebno izkaznico, št. 000435519.
gnl-190935
Požgaj Ivan, Šorlijevo naselje 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. P000116053.
gnf-191016
Prek Hugo, Celovška 83, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000280232. gng-190715
Prekupec Milan, Ob potoku 42, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 968884.
gnj-191087
Putarek Dražen, 2270, Ormož, osebno
izkaznico, št. 1550184. gne-190642
Radivojević Đuro, Polje cesta XII/4,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001762658. gnx-190923
Radivojević Milorad, Stanežiče 97,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000305720. gnf-190891
Radulovič Bast Petria, Celovška cesta 185,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001822679.
gnw-190949
Rajh Marjan, Strhca 103, Laško, osebno
izkaznico, št. 368914. gnn-190808
Rakuš Denis, K jezeru 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1009233. gnv-190625
Rejc Vesna, Brdo 68, Bovec, osebno
izkaznico, št. 1341668. gnl-190785
Rekić Emira, Kržišnikova 10, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000657299.
gnf-190841
Rogan Janez, 6. maja 3, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000693741. gnh-190939
Rogel Ferdinanda, Skapinova 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000096980.
gni-190613
Rohitelj Marija, Draženci 88/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 198778. gnl-191110
Rok Jože, Pahorjeva 4, Koper - Capodistria,
osebno izkaznico, št. 801484. gnw-190649
Romih Anja, Škapinova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 001264031.
gnm-190759
Sakelšek Miha, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000117471.
gnl-190835
Saksida Gregor, Na produ 28, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 820263. gnu-190951
Saršon Monika, Trg Rivoli 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 459463. gnu-190826
Sever Saša, Šaleška cesta 2/d, Velenje,
osebno izkaznico, št. 269733. gnp-190956
Simončič Ina, Titova ulica 113, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
001258807.
gne-191117
Simončič Jan, Titova ulica 113,
Radeče, osebno izkaznico, št. 001258798.
gng-191115
Simonič Nataša, Gor. Novaki 15,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 001377718.
gnq-190605
Sinkovič Katja, Vid Ivanuševa ulica
6/b, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
1439411. gnq-191155
Skok Maksimiljana, Trnovska 17, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001439620.
gni-191113

Visočnik Ivana, Ljubija 91, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 649715. gnm-190809
Vogler Sonja, Jana Husa 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000415119.
gnt-190752
Vrabec Melisa, Pliskovica 6/b, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 1227308. gns-191153
Vrabec Mia, Pliskovica 6/b, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 1227322. gnr-191154
Vrtačnik Garbas Katja, Cesta zmage
16, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
1003420. gny-190822
Vujović
Svetlana,
Linhartova
9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001424982.
gng-190615
Wastl Jurij, Legenska cesta 1, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 939020.
gne-190767
Zadravec Izabella, Dobrovnik 251/e,
Dobrovnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
1003649. gnh-191139
Zamida Nataša, Šeškova ulica 6, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1112214. gns-190678
Zaplotnik Špela, Zg, Jezersko 36, Zgornje
Jezersko, osebno izkaznico, št. 001534175.
gnw-190899
Zavadlal Jani, Temnica 41, Kostanjevica
na Krasu, osebno izkaznico, št. 559398.
gnh-191114
Zdenka Sodja, Blejska dobrava 87,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 149692.
gnd-190643
Ziherl Matjaž, Polica 28, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 000412733. gnj-190612
Zlobko Tina, Rimska ulica 23, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001492355.
gnn-190958
Zupančič Nik, Trg Rivoli 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1810706. gnv-190825
Žagar Sebastjan, Male Lašče 107, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001787413.
gnb-191020
Žalik Tatjana, Pucljeva ulica 15, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000566086.
gnl-191010
Želj Gregor, Dogoše, Dupleška cesta 315,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001688340.
gnw-191003
Žuljevič Ivana, Cvetkova 18/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 253009.
gnh-191164
Žunar Aleksander, Ulica Hermana
Potočnika 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000907895. gnh-190764
Žvanut Marija Vanda, Gradišče 17,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 108403.
gnp-190781

Smudić Zdravko, Resljeva cesta 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001614624.
gnp-191006
Snedic Tevž, Kranjska cesta 34,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001421819.
gnz-190971
Snoj Vladka, Snojeva 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000320266. gnl-191014
Softić Alma, Litostrojska 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001757999.
gnu-190601
Srša Mario, Rudarska ulica 8, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 1482966.
gny-190672
Stegovec
Justina,
Gosposka
10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001530999.
gnt-190827
Stopar Karel, Podgorje 104, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
1447486. gny-191097
Strehovec Teja, Gasilska 8/a, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 907039.
gnj-190637
Struna Bregar Ana, Prežihova 10, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 000101382.
gns-191028
Šanovic Breda, Obala 123, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 95135.
gnv-190650
Šarkezi Alenka, Serdica 113, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 997828. gnv-191100
Šarman Jurij, Kajuhova 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1312459. gnr-190779
Šemrov Branko, Jedlovnik 37, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 383375.
m-778
Škarja Mirjam, Luke Svetca 3, Litija, osebno
izkaznico, št. 001692567. gnb-191170
Škerget Lidija, Spodnja Senarska 12,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000320512. gnu-191001
Škoﬁc Petra, Triglavska 18, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
000811378.
gnh-190664
Šloser Uroš, Rožan dolina, cesta XI/23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001047326.
gni-190788
Šolar Metka, Topolje 7, Selca, osebno
izkaznico, št. 1661008. gnz-191121
Štefan Tomaž, Rožičeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000112395.
gnu-190976
Šteković Tomislav, Čopova ulica 6, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1869889. gny-191172
Štinjek Martin, Col 81/b, Col, osebno
izkaznico, št. 1362839. gnj-191112
Štumberger Marko, Nova vas pri Ptuju
104/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1298794.
gnf-191166
Šuštarič Andraž, Volčičeva 51, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1169016. gnn-190633
Trampuž Patrik, Griči 5f, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 1390105.
gns-190778
Trifković Simo, Draganja sela 56, Straža,
osebno izkaznico, št. 398629. gnn-190783
Trontelj Sara, Glavarjeva 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001693258.
gnl-190585
Tušek Nataša, Zidani most 27, Zidani Most,
osebno izkaznico, št. 1747557. gnl-191135
Udovič Alojzij, Žabjak 12, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000309138. gno-190932
Urbas Jimmy Steven, Videm 1,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001235868.
gnu-190851
Varga
Gregor,
Stermeckijeva
22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001146356.
gnw-190699
Vasiljević Zoran, Zaloška cesta 26/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000365199.
gny-191072

Stran

Vozniška dovoljenja
Banč Samira, Cesta revolucije 7, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2198385,
izdala UE Jesenice. gnw-191049
Bartol Bojan, Društvena ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2116549, reg. št. 181072, izdala UE
Ljubljana. gnz-191071
Bartol Monika, Travnik 99, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 10272, izdala UE Ribnica. gnd-191043
Batinić Igor, Ziherlova ulica 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1610748,
reg. št. 253585, izdala UE Ljubljana.
gnm-191159
Belej Sonja, Celjska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1708256, reg. št. 114682, izdala UE Ljubljana.
gnf-191041
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Berk Vid, Škrljevo 8, Šentrupert, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2152247, reg. št.
8555, izdala UE Trebnje. gnr-190679
Bizjak Alenka, Ručigajeva 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1561274,
reg. št. 56089, izdala UE Kranj. gnn-190583
Bobič Robert, Župančičeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
335424, reg. št. 95106, izdala UE Maribor.
gnp-191156
Brezavšček Vladimir, Cesta Goriške
brigade, Šempeter pri Gorici, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1483592, reg. št.
46285, izdala UE Nova Gorica. gne-190592
Brun Ivana, Matija Blejca 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23400,
izdala UE Kamnik. gny-190897
Bučar Janez, Koseskega ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2032033, reg. št. 79018,
izdala UE Ljubljana. gnh-190618
Cajhen Sebastian, Jarčeva 13, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052328, reg. št. 28569, izdala UE Domžale.
gng-190940
Celestina Matej, Tomazinova 1, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1783147, izdala UE Litija. gnz-191075
Curk Andrej, Gradnikove brigade 47, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1834071, reg. št. 9368. gnf-190591
Cvetek Dušan, Prešernova cesta 75,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 415458, reg. št. 10516. gne-191192
Čehun Tomaž, Suhadole 61/c, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20953,
izdala UE Kamnik. gnj-191012
Černič Slavko, Ižanska cesta 104/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1707070, reg. št. 185117, izdala
UE Ljubljana. gnn-191033
Debevec Gašper, Podplešivica 37,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1504104, reg. št. 241673, izdala UE
Ljubljana. gnv-191025
Deželak Vanda, Teharje 41, Teharje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 378063,
reg. št. 1538. gnt-190952
Dinić Jasmina, Pri postaji 8, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12312,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnt-191052
Dokl Damijan, Ul. heroja Lacka 41, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1619108, reg. št. 6147 duplikat 3, izdala UE Lenart. gnk-190911
Drenovec Milivoj, Brilejeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 512094, reg. št. 74338, izdala UE Ljubljana.
gni-190838
Ferenčak Marjan, Štefanova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1865747, reg. št. 81053,
izdala UE Ljubljana. gnr-191079
Fideršek Andrejček, Slovenska ulica 36,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h,
BGH, št. S 1738938, reg. št. 23794, izdala UE
Maribor. gnb-190945
Finžgar Anton, Jadranska cesta 16,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 54873, reg. št. 47744, izdala UE
Koper. gnj-190737
Flere Bojan, Zaboršt pri Dolu 8/d, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889685, reg. št. 163561, izdala UE Ljubljana.
gnx-190648
Forjan Janez, Predoslje 131, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1194647,
reg. št. 46509, izdala UE Kranj. gnb-190570
Gal Dušanka, Čentiba, Ogradi 2,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/h,BGH, reg. št. 4294, izdala UE
Lendava. gni-190688
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Gerkman Janez, Zg. Brnik 53, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2059915, reg. št. 28234,
izdala UE Kranj. gnp-191031
Glunec Damjan, Štrekljeva ulica 70,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 914780, reg. št. 53150, izdala UE Maribor.
gnz-190821
Gorše Biljana, Trg Prekomorskih brigad 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102062, reg. št. 182594, izdala UE Ljubljana.
gnm-190984
Gorše Igor, Trg Prekomorskih brigad
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2145176, reg. št. 50447,
izdala UE Ljubljana. gno-190982
Grbec Sandi, Vrhovci, Cesta I/5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
2112629, reg. št. 196132, izdala UE Ljubljana.
gnu-190776
Gregorič Klavdija, Miren 139, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1753590, reg. št. 27751, izdala UE Nova
Gorica. gnq-190580
Halilović Amir, Mahovnik 32, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1249316, reg. št. 11314, izdala UE Kočevje.
gnn-190608
Hecl Peter, Orehova cesta 44, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1909725, reg. št. 70992, izdala UE Maribor.
gnr-190954
Herceg Dane, Sr. Bitnje 79, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2120545, reg. št. 56654, izdala UE Kranj.
gnq-191055
Hernja Anita, Ptujska cesta 2, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12374,
izdala UE Ormož. gnr-190579
Horvat Slavko, Slaptinci 35, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 10055, izdala UE Gornja
Radgona. gnu-190726
Idžanović Mara, Tomšičeva ulica 42, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 523456,
reg. št. 42223, izdala UE Kranj. gng-190765
Jagunić Patrik, Strmca 20, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 15343, izdala UE Postojna. gng-190665
Jakšić Igor, Prištinska ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2140576,
reg. št. 273201, izdala UE Ljubljana.
gns-191178
Jenič Samo, Aljaževa ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013841,
reg. št. 201760, izdala UE Ljubljana.
gni-190988
Jovanović Neđeljka, Vojkova 41, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SI 59864, reg. št. 3916. gnt-190727
Juriševič Damjana, Glinškova ploščad
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2089817, reg. št. 67588,
izdala UE Ljubljana. gnp-190656
Jurjevec Martina, Vir, Bukovčeva ulica 26,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000210185, reg. št. 17873, izdala UE
Domžale. gni-191188
Jusić Fikret, Mestni trg 55, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1518978, reg. št. 23631, izdala UE Grosuplje.
gni-190913
Kapel Kristijan, Krkavče 23, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1900152, reg. št. 47499, izdala UE Koper.
gnv-191000
Kavčič Silvo, Gregorčičeva 21, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1954889, reg. št. 18205, izdala UE Škofja
Loka. gnw-190924
Kazić Arlen, Mizni dol 24, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
246218, izdala UE Ljubljana. gno-190907

Kidrič Nejc, Prešernova 3, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1685779. gnz-191171
Kočevar Andrej, Bojanja vas 3/c, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 2123751, reg. št. 4859, izdala UE Metlika.
gny-191047
Kolar Oskar, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17197, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-190586
Kopić Renato, Cesta zmage 99, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h, BGH,
št. S 1740995, reg. št. 118286, izdala UE
Maribor. gne-191142
Koren Anton, Gradiška 160, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1891328, reg. št. 5649,
izdala UE Pesnica. m-808
Korman Valter, Sovjak 69/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 10838, izdala UE Maribor.
gnu-191051
Košir Blaž, Sora 2/a, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1454489, reg. št.
240776, izdala UE Ljubljana. gnf-191141
Kotnik Polona, Breg 20/a, Zreče, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1722851.
gng-190965
Kovačič Mitja, Podgrad 19, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7625, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-190589
Kovše Janko, Spodnje Gameljne 105,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2096842, reg. št. 24873, izdala
UE Ljubljana. gnc-190944
Kozlovič Marko, Ul. II prekomorske brigade
18, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABCGH, št. SI 67523, reg. št. 20079.
gnn-190833
Koželj Igor, Topniška ulica 70, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1503007,
reg. št. 216647, izdala UE Ljubljana.
gng-191190
Koželj Roman, Ulica Malči Beličeve 115,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1434755, reg. št. 232466, izdala UE
Ljubljana. gnj-191037
Kranjčič Nataša, Globoko 50/a, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12434,
izdala UE Brežice. gnh-190814
Krašovec Peter, Sotelska cesta 08,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, reg. št. 12850, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnz-190671
Krč Slavka, Huje 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 735566, reg. št.
18787, izdala UE Kranj. gnv-191050
Krese Lojze, Pot na Labar 29/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1708352, reg. št. 121606, izdala UE Ljubljana.
gnd-191018
Lajkovič Anton, Črešnjice 64, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, reg. št. 7514.
gnh-190689
Leban Franc, Cankarjeva 84, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 899144,
reg. št. 21539. gnl-190735
Lenz Marjan, Rucmanci 60, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. 10121. gne-190917
Lugarič Bogomir, Vespezianova ulica 7,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
984251, izdala UE Ptuj. gnm-191059
Lukman Andreja, Obrežna ulica 83,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2163875, reg. št. 131137, izdala
UE Maribor. gnr-190704
Malenšek Davorin, Spahići 4, Bosiljevo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12112,
izdala UE Črnomelj. gnj-190812
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Markežič Martina, Cesta na Markovec 12,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 45412, reg. št. 41940, izdala UE
Koper. gnd-190918
Markovič Dragica, Rožički vrh 38/a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
A-50 km/h,BGH, reg. št. 15924, izdala UE
Gornja Radgona. gnj-190587
Marn Jaka, Reteče 35, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23846,
izdala UE Škofja Loka. gnu-190926
Matevžič Anton, Repnje 45/a, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
230497, reg. št. 18771, izdala UE Ljubljana.
gns-190753
Mihevc Peter, Videm 8, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1858738, reg. št.
12082, izdala UE Cerknica. gnw-190824
Mijić Momir, Travniška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1829687, reg. št. 39756, izdala UE
Ljubljana. gny-190722
Miklič Rok, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1524321,
reg. št. 246321, izdala UE Ljubljana.
gnk-191136
Mižigoj Jani, Neblo 7, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1541017,
reg. št. 47234, izdala UE Nova Gorica.
gnz-190746
Mlakar Gerhard, Veliko Mraševo 67,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17970. gnd-191168
Mlinarič Štefan, Dokležovje, Severna ulica
7, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 10672.
gnj-191062
Mramor Erik, Škocjan 33/d, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 60518, reg. št. 40654
- duplikat. gnz-191046
Musič Mohamed, Cesta Viktorja Svetina
8/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1175013, izdala UE Jesenice.
gnx-191048
Novak Igor, Rogoška cesta 80, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1291201, reg. št. 115627, izdala
UE Maribor. gng-191040
Oblak Leopold Ivan, Černetova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893764, reg. št. 127140, izdala UE Ljubljana.
gnu-191101
Obreht Boris, Pot na okope 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
908357, reg. št. 46978, izdala UE Maribor.
gnt-191177
Okroglič Metka, Čargova 15, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 956301,
reg. št. 39015, izdala UE Nova Gorica.
gnv-190725
Oman Andrej, Nušičeva 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 10056.
gnu-190801
Papež Marcela, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250122, reg. št. 223796, izdala UE Ljubljana.
gnd-191193
Paradižnik Patricija, Vir pri Stični 117,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1338655, reg. št. 22061, izdala UE
Ljubljana. gnu-191026
Paravan Jurij, Viška cesta 49/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1418994,
reg. št. 236877, izdala UE Ljubljana.
gnu-190701
Pavlič Peregrina, Krakovska 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702028, reg. št. 9894, izdala UE Domžale.
gno-191032
Pavlovič Mirko, Vrečkova ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,

Sobočan Aleš, Na trebeže 2, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm
BCEGH, št. S 1607907, reg. št. 112580, izdala
UE Maribor. gny-190847
Sottler Alenka, Salendrova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1945016, reg. št. 60159, izdala UE
Ljubljana. gnn-191108
Sovdat Matej, Celovška cesta 181,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299345, reg. št. 161166, izdala UE Ljubljana.
gnr-191029
Stopar Karel, Podgorje 104, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 7123, izdala UE Slovenj
Gradec. gns-191053
Svetec Matej, Gorjanska cesta 15,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10752. gnz-190946
Šinkovec Marko, Reteče 118, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. S 1078267, reg. št.
17782, izdala UE Škofja Loka. gnr-191054
Špeh Bernarda, Vrbica 1/b, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 361937,
reg. št. 8211. gnu-191076
Špiljak Marko, Janeza Puharja 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A-50 km/h, BGH,
reg. št. 57358. gni-190588
Štaus Angela, Izakovci 45/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 25635.
gnk-190736
Štolfa
Dušan,
Dol
pri
Vogljah
23/a, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGHF, reg. št. 1317, izdala UE
Sežana. gnw-190724
Tomažin Andrej, Miklošičeva ulica
4/b, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 21067073, reg. št. 38644,
izdala UE Domžale. gnv-190900
Topler Blaž, Ulica ob potoku 7, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 1181, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnf-190966
Tramte Franc, Apnenik pri Boštanju 15,
Boštanj, vozniško dovoljenje, št. S 1772427,
reg. št. 3221. gni-191138
Trpinc Janja, Tugomerjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491803, reg. št. 176189, izdala UE Ljubljana.
gno-190707
Trup Dimitrij, Selovec 29, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
4880. gnp-190806
Tušek Nataša, Zidani most 27, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486392. gnm-191134
Udovič Alojzij, Žabjak 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1373246, reg. št. 45941, izdala UE Ljubljana.
gnn-190933
Velišček Marko, Plave, Ivana Gradnika 9,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 33100, izdala UE Nova Gorica.
gnt-191002
Vidmajer Niko, Ljubljanska cesta 53,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h,
BGH, št. S 1889284, reg. št. 33329, izdala UE
Velenje. gnx-191173
Vodišek Nikolaj, Kratka ulica 3, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
472, izdala UE Izola. gnp-190581
Vojinović Tomislav, Pot na Fužine 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A 50km/h
BCEGHb, št. S 1943854, reg. št. 42100, izdala
UE Ljubljana. gno-191057
Volčič Nace, Triglavska 21, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1167512, reg. št.
48231, izdala UE Kranj. gnl-190910
Vučkovič Sara, Šalek 84, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. A-50km/h, št. S 2072475, reg.
št. 34591, izdala UE Velenje. gne-190692

št. S 2179687, reg. št. 57834, izdala UE Kranj.
gnn-190758
Peček Blaž, Soška ulica 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1826762, reg. št. 245645, izdala UE
Ljubljana. gne-190617
Petek Franc, Gozd 14, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1267968, reg. št.
13173, izdala UE Kamnik. gnv-190700
Petretič Aldo, Parecag 106, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. SI 16166, reg. št. 4895, izdala UE Piran.
gns-190728
Podbrežnik Aleksander,
Šutna
6,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 21442. gnx-190948
Polenec Andrej, Kalinškova ulica 31, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1877085, reg. št. 7717, izdala UE Kranj.
gnk-190711
Potrč Ignac, Cankarjeva ulica 4, Sv.trojica
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1997371, izdala UE
Lenart. gnx-190723
Poznič Antonija, Ljubljanska cesta 31/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 152319, reg. št. 14545, izdala UE Velenje.
gnp-190681
Pugelj Jerneja, Lipa 15/a, Struge, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1478871, reg. št.
13283, izdala UE Kočevje. gny-190697
Radivojević Milorad, Stanežiče 97,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1761409, reg. št.
51443, izdala UE Ljubljana. gne-190892
Radmanić Katarina, Polje, Cesta V/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2133563, reg. št. 202408, izdala UE Ljubljana.
gnc-190844
Radulovič Bast Petria, Celovška cesta
185, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2115510, reg. št. 246615,
izdala UE Ljubljana. gny-190947
Rant Gregor, Bodovlje 47, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1551407, izdala UE Škofja Loka.
gnq-190780
Rat Patricija, Regentova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1150751,
reg. št. 111099, izdala UE Maribor.
gnq-190955
Ribič Dejan, Ulica Milke Volk 51, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1625943, reg. št. 93942, izdala UE Maribor.
gno-190682
Rmuš Slobodan, Gregorčičeva 33/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1968959, reg. št. 128922, izdala
UE Maribor. gnn-191183
Rogič Luka, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1455839,
reg. št. 243564, izdala UE Ljubljana.
gnq-190930
Rok Jože, Pahorjeva 4, Koper - Capodistria,
vozniško dovoljenje, št. S 60637, reg. št. 6245.
gng-191065
Rovšnik Miloš, Celovška 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14727.
gnj-191137
Sage Peggy, Wattova 5, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. Klasa 3, št. E 2108289, reg. št.
98/006956. gnd-190993
Sedej Andrej, Delpinova 14, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2006345,
izdala UE Nova Gorica. gnj-190712
Sivec Jože, Mala Slevica 30, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S 1749911, reg. št. 188119, izdala UE
Ljubljana. gnv-190850
Smolnikar Helenca, Zadružna 10, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15941, izdala UE Kamnik. gnc-191169
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Zadravec Ivanka, Lendava, Župančičeva
ulica 6, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 128955. gni-190963
Zajc Marko, Apače 126, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1635453, izdala UE Ptuj. gng-190590
Zavadlal Jani, Temnica 41, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
S 1754328, reg. št. 41526, izdala UE Nova
Gorica. gnj-191066
Zeme Andrej, Male Grahovše 8, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1859983. gnl-190685
Zgonik Viktor, Vojščica 58, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1836009, reg. št. 21597, izdala UE Nova
Gorica. gni-191063
Ziherl Matjaž, Polica 28, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1979689, reg. št. 11190, izdala UE
Grosuplje. gng-190640
Žalik Tatjana, Pucljeva ulica 15, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1759685, reg. št. 258693, izdala
UE Ljubjana. gnm-191009
Žnidaršič Tilka, Gasparijeva 20, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
865215, reg. št. 3568, izdala UE Cerknica.
gnb-190670

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper
preklicuje veljavnost zavarovalnih dokumentov:
PV-2, št. 00027562 – 1 kos. Ob-17822/05
Bahor Zdravko, Butoraj 38, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 260340, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-190730
Bogovič Mirko, Loka 69, Loka pri Zidanem
Mostu, zavarovalno polico, št. 01022942,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-191132
Cej Rihard, V Murglah 95/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 233917, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-190828
Gregorn Alojz, Ritoznoj 26/a, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. AO 0800379,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-799
Grošelj Franc, Novi trg 34/a, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 219372, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-190574
Hajsinger Marina, Medetova 3, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1003214, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-190598
Jagodič Uroš, Nad pristavo 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 273697, izdala
zavarovalnica Tilia. m-783
Jakupovič Reﬁk, Šercerjeva 3, Velenje,
zavarovalno polico, št. 324683, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-191045
Jukan Denis, Stantetova 15, Velenje,
zavarovalno polico, št. 101775153, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnm-190834
Kastelic Tomaž, Jurna vas 25, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 303786. gnf-190916
Kovačič Matjaž, Hrušica 18, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 1034220. gns-191078
Lamut Mitja, Štihova 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41401000648, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnm-190959
Maver Ciril, Turjaško naselje 2, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 208356 in 208355,
izdala zavarovalnica Tilia. gnu-190876
Mohorič Stanislav, Cegelnica 63, Naklo,
zavarovalno polico, št. 330311, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnk-191061
Ramadani Isak, Zupančičeva 6, Kranj,
zavarovalno polico, št. 179753, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnc-190744
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Rus Nežka, Moste 58, Komenda,
zavarovalno polico, št. AO 755939, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnn-191058
Slak Janez, Jurka vas 30, Straža,
zavarovalno polico, št. 915148. gne-191067
Strašek Jernej, Podgora 10, Straža,
zavarovalno polico, št. AO 263743, izdala
zavarovalnica Tilia. gnm-190909
Štumberger Simona, Partizanska 40,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št. AO
00101624562, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-191044
Trivić Miljka, Matija Blejca 10, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 00101822731, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-190731

Spričevala
Alukić Elvis, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 2002, 2003 in
2004. gnz-190721
Arnejšek Vid, Dražgoška ulica 7, Kranj,
indeks, št. 41210204, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnv-190975
Avberšek Marko, Lopatnik 3, Velenje,
indeks, št. 93490279, FERI Maribor. m-791
Balon Aleš, Drenovec 3, Bizeljsko,
spričevalo SKŠ GRM Novo mesto, leto izdaje
1991. gnd-190593
Beganović Albina, Tržaška 22, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor in spričevalo poklicne mature, izdano
leta 2003. m-784
Bistrovič Mladen, Sp. Slemen 41/c, Selnica
ob Dravi, maturitetno spričevalo Srednja
kmetijska šola Maribor, izdano leta 1984.
m-798
Bogataj Jerneja, Poljanska cesta 18,
Gorenja vas, spričevalo za šolsko leto 2003/04,
Gimnazija Škofja Loka. gnb-190595
Bokal Jože, Zagaj 4, Bistrica ob Sotli,
spričevalo 8. razreda OŠ Bistrica ob Sotli,
izdano leta 1982. gnj-190912
Bric Robert, Ulica Milojke Štrukelj 13,
Solkan, preklic potrdila o uspešno končanem
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe št.
PAI-51/88 za program Pedagoško andragoške
izobrazbe za izvajanje pedagoškega procesa
v osnovnem in srednjem izobraževanju,
izdano v Ljubljani leta 1988. gnv-191175
Capič Renata, Keleminova 16, Maribor,
spričevalo o končani OŠ OŠ Martin Končak,
izdano leta 1980/81. m-802
Čižič Petra, Štatenberg 62, Makole,
spričevalo 1. in 2. letnika III. gimnazije v
Mariboru - smer predšolska vzgoja - duplikat,
izdano leta 1999 in 2000. gnc-190623
Čukaj David, Toplarniška ulica 13, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Izbraževalnega
zavoda Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
2005. gnl-191185
Demaj Nedat, Aljaževa 25, Maribor,
spričevalo št. 2634/III, obvestilo 173/I Srednja
trgovska šola Maribor. m-806
Despić Ivana, Voljčeva cesta 1, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
2003. gne-190792
Drevenšek Maja, Plintovec 5/i, Zgornja
Kungota, spričevalo 4. letnika ekonomske
gimnazije Maribor, izdano leta 2004. m-780
Dvojmoč Janez, Ledeča vas 11, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Novo mesto, izdano leta
1981. gnh-190714
Gartner Robert, Zgornja Sorica 52, Sorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

kmetijske šole, št. II/86, izdano leta 1987.
gnu-190651
Gerenšek Matej, Podgora 35, Kotlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Muta. gnr-190729
Gerzina Edi, Stolovnik 13, Brestanica,
diplomo št. 41 z dne 24.06.1993, Srednje
kmetijske šole Grm. gns-191128
Gorišek Boštjan, Lože 8/a, Rimske Toplice,
spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ Štore,
izdano leta 1994. gnt-190906
Grmek Stojanka, Cesta na Brdo 43,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Poklicne gostinske šole Milana Majcna v
Ljubljani, izdano leta 1974, 1975 in 1976,
izdano na ime Vidović Stojanka. gnc-190719
Grozina David, Straža pri Raki 23/a, Raka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1998. gnk-190790
Hribernik Peter, Depala vas 3, Domžale,
izkaz o uspehu in vedenju OŠ, ter spričevalo o
končani OŠ Trzin, izdano 2005. gny-190572
Ilić Mark, Trg Prešernove brigade 2, Kranj,
spričevalo 1. letnika Tehniške gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnu-191176
Jager Marjeta, Prikrnica 3, Moravče,
spričevalo št. 143/87, OŠ Moravče, izdano
leta 1987. gnc-191069
Janžekovič Andrej, Borovci 64, Markovci,
spričevalo o končani OŠ SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1995. m-785
Jerman Nal, Vlahovičeva 12, Ankaran Ankarano, izkaz o uspehu in vedenju OŠ Aleš
Bebler - Primož Hrvatini. gne-190567
Jordan Mateja, Ilirska cesta 9, Šentjernej,
indeks, št. 20201572, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gni-191013
Jošt Niko, Engelsova 52, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič Maribor,
izdano leta 2005. m-795
Karan Davor, Bohoričeva 11, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Izobraževalnega
centra Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
2005. gnz-191196
Klarić Zorica, Šolska ulica 14, Velike
Lašče, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnd-190718
Klopčič Ulrika, Topniška ulica 27, Ljubljana,
indeks, št. 41P01066, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnw-191024
Kokalj Aleš, Rojska cesta 9, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske šole
v Domžalah. gnf-190695
Kolar Franc, Paridol 39, Dobje pri Planini,
spričevalo o končani OŠ OŠ Polule, izdano
leta 1976. gnb-191070
Kološa Renata, Štanjevci 102, Petrovci,
spričevalo o končani OŠ Gornji Petrovci,
izdano leta 1990. gnm-190734
Končan Karmen, Povšetova ulica
36, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnm-190609
Kotar Slavko, Gorenje Podpoljane 6,
Ribnica, spričevalo o končani OŠ Franceta
Prešerna Ribnica, izdano leta 1981.
gnp-190706
Kovačič Milena, Pongrac 95/e, Griže,
spričevalo o končani OŠ Velika dolina, izdano
leta 1969. gnd-190743
Kovačič Sabina, Goriška vas 12, Mirna
Peč, spričevalo OŠ Mirna peč, izdano leta
2002. gnq-190905
Kozjek Matej, Bavdkova 7, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1997. gnf-190741
Krajačič Maja, Zg. Jakobski dol 33/a,
Jakobski Dol, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2001, 2002.
m-805

60 / 24. 6. 2005 /

4839

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Križaj Staš, Pot na Zali rovt 14, Tržič,
indeks, št. 22059410, izdala Fakulteta za šport
v Ljubljani. gnx-191148
Kuburić Merﬁn, Seškova cesta 30,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Vzgojni
zavod Frane Miličinski Smlednik, izdano leta
1995. gnt-190977
Lavrič Jakob, Begunje pri Cerknici 124,
Cerknica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2003.
gno-190832
Levičnik Dušan, Podgrajska cesta 5,
Ljubljana, indeks, št. 13040250011, izdala
Višja strokovna šola - vrtnarska šola Celje.
gno-191182
Majhen Mateja, Za lekarno 4, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo od 1. do 8. razreda
OŠ Rudolf Maister, izdano leta 1993-2001.
m-796
Marković Goran, Novi Sad, Novi Sad,
diplomo Srednje gradbne in geodetske šole v
Ljubljani, izdana leta 1982. gnx-190631
Martinec Milena, Rakičan, Zvezna ulica
29, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
Bogojina, izdano leta 1977. gnn-190733
Mehle Janez, Cesta komandanta Staneta
12, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1992.
gne-190621
Memović Jasmin, Štrekljeva ulica 18,
Maribor, spričevalo OŠ Slave Klavora, izdano
leta 2004. m-781
Mraz Anica, Javorje 19, Gorica pri Slivnici,
preklic zaključnega spričevala SŠGT Celje,
smer natakar, leto 1979/80. m-804
Mumlek Leila, Adamičeva 12, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1997.
gnf-191091
Napotnik Klemen, Hrastje 39/b, Limbuš,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2004. m-787
Pahor Kelima, Cesta na Markovec 35,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Trgovske šole,
izdano na ime Brakić Kelima. gng-190915
Paš Elizabeta, Poljanska cesta 15,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1988. gng-191090
Petrinja Rok, Bevkova 44, Ankaran
- Ankarano, spričevalo 3. razreda OŠ Aleš
Bebler - Primož Ankaran - Hrvatini, št. mat.
lista 1/253-2002. gnh-191064
Pevec Jurij, Ljubljanska 44, Ivančna
Gorica, indeks, št. 25007016, izdla Fakulteta
za arhitekturo v Ljubljani. gnw-190624
Pfeifer Tatjana, Vopolje 28, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem,
izdano leta 1983, izdano na ime Fon Tatjana.
gnk-190936
Pišek Mihaela, Kicar 8/a, Ptuj, spričevalo od
1 do 4. razreda OŠ Ljudski vrt. gnd-190568
Podlogar Primož, Logarji 4, Velike Lašče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnv-191125
Polc Natalija, Koroška cesta 113, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 7. razreda devetletne
šole Lovrenc na Pohorju, izdano leta 2002/03.
m-800
Potisek Branka, Kamni vrh 18, Gabrovka,
spričevalo 7. razreda OŠ Gradec - Litija,
izdano leta 2003. gnh-190914
Potočnik Simon, Erjavčeva 9, Celje,
indeks, št. 71116944, izdala Pravna fakulteta
Maribor. m-779
Rajer Ana, Umekova ulica 2, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od
1 do 4. letnika Šola za oblikovanje v Ljubljani,
izdano leta 1977, 1978, 1979 in 1980, izdano
na ime Švigelj Ana. gnu-190751

Tomšič
Urška,
Videm
36/c,
Videm-Dobrepolje, indeks, št. 20200371, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-190992
Tovornik Anja, Spodnja Rečica, Laško,
spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, smer
gostinska dela kuhar, izdano leta 2003/04.
m-792
Trajčev Jordana, Kersnikova 10, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika II gimnnazije
v Ljubljani, izdano leta 1973, 1974 in 1975,
1976. gnc-190694
Trček Jožica, Žažar 36, Horjul, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok Ljubljana, izdano leta 1994, izdano na
ime Srebernjak Joži. gnb-190995
Vajnhandl Marija, Dražen vrh 61, Sv.Ana
v Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ Zg.
Ščavnica, izdano leta 1954/55. m-777
Vajt Tilen, Praga, Češka republika,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani.
gny-190922
Varga Antun, Mirogojska 21, Podturen,
Hrvaška, spričevalo 3. letnika Poklicne šole
v Kranju - slikopleskarstvo, št. 12/73, izdano
leta 1973. gnp-191081
Velkavrh Ana, Loška ulica 10, Litija,
spričevalo 7. razreda OŠ Gradec, izdano leta
2003. gnq-190830
Viher Ksenija, Arja vas 28, Petrovče,
spričevalo 1. in 3. letnika Poklicne in srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1997/98, 2000/01. m-797
Zanardi Anna, Milano, Italija, diplomo o
doktoratu priholoških znanosti, izdala FF v
Ljubljani. gnw-190774
Zdjelar Nadja, Ulica Koroškega bataljona
7, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1998. gnq-190705
Zupančič Adolf, Ob Krki 8, Straža,
spričevalo od 1 do 4. letnika Tehniške šole za
lesarstvo. gnt-190902

Rakar Erik, Bertoki, Sermin 1, Koper Capodistria, spričevalo o končani OŠ Hrvatini,
izdano leta 1999. gng-190740
Rašl Jože, Rogoznica 22, Voličina,
spričevalo o končani OŠ Voličina, izdano leta
1970. m-801
Resnik Tomaž, Betonova 7/a, Kranj,
spričevalo Ljudske univerze v Kranju, izdano
leta 1999. gnr-190904
Rozman Jure, Moroltova 1, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja šola tehničnih strok
Šiška. gny-190972
Rozman Zelda, Žeje 20, Duplje, spričevalo
8. razreda OŠ Naklo, št. delovodnika 587/18,
izdano leta 2004. gnu-190901
Rus Milan, Mota 25, Ljutomer, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1984. gno-190732
Rutar Marko, Idrsko 4/a, Kobarid,
spričevalo o končani OŠ - Posebno vzgojno
izobraževalni zavod Tolmin, Rutarjeva 18 ,
Tolmin. gnw-190928
Saksida Andrejka, Bilje 35/a, Renče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in prometne šole v Kopru - smer
frizerstvo, izdano leta 1999. gnc-191019
Seferaj
Sanela,
Koželjeva
ulica
8/a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1995,
izdano na ime Džurlič Sanela. gnt-190831
Selan Špela, Šentpavel na dolenjskem 9,
Šentvid pri Stični, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano
leta 2002. gni-190938
Serčić Duško, Cesta dveh cesarjev
16/k, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Prežihov Voranc Ljubljana, izdano leta 1989.
gnx-190898
Serdinšek Betlehem Luka, Jakčeva ulica
33, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gns-190603
Sirc Bojan, Zabovci 86/b, Markovci, preklic
zaključnega spričevala Kovinarska šola Ptuj smer vodovodni inštalater, leta 1982. m-803
Srebrnič Aleš, Privoz 11/c, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, št. 41/k,
izdano leta 1992. gni-190842
Strgar Alenka, Murnova 8, Brežice,
maturitetno spričevalo Gimnazije in ekonomske
srednje šole Brežice, izdano leta 1996, izdano
na ime Tomše Alenka. gnq-190659
Suhadolnik Irena, Gradišnikova ulica 3,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvene šole na Jesenicah - ambulantno
bolnična smer, izdano leta 1974, izdano na
ime Koder Irena. gnf-191191
Sulič Sanja, Cankarjeva 5, Nova Gorica,
indeks, št. 25006409, izdala Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani. gnh-190739
Šalić Matej, Glinškova 12, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Martin Konšak
Maribor, izdano leta 2003. m-809
Štanfelj Aleš, Gornje Lepovce 98,
Ribnica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1999.
gnk-191111
Štefan Katja, Celjska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Waldorska šola v
Ljubljani, izdano leta 2004. gne-191042
Tetičkovič Rok, Nusdorferjeva ulica 17,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem preverjanju
znanja na OŠ Kette Murn v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnh-191089
Težak Aleš, Palmejeva 12, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2004. gnu-191126
Težak Natalija, Vanetina 8, Cerkvenjak,
spričevalo 1. in 2. letnika Živilske šole Maribor,
izdano leta 2001, 2002. m-790

Stran

Ostali preklici
AIR
SIERRA
d.o.o.,
Zg.
Brnik
103/a, Brnik-Aerodrom, potrdilo o registru
zrakoplovov Republike Slovenije, vl. št. 579,
z dne 23.3.2004. gnn-191008
Ajrija Alija, Meljska cesta 57, Maribor,
delovno knjižico. m-782
Anton Grašič s.p., AVTOPREVOZNIK,
Polica 5, Naklo, CEMT dovolilnico, št. 654 s
pripadajočim zvezkom. gny-190622
Antoni d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta
&/a, Ajdovščina, izvod licence, št. GE001507/
00254 za vozilo GO 17 - 87K znamke IVECO,
tip Eurocargo ML 75 E 14, izdano 19.8.2004.
gni-191038
Arnuš Marija, Krtina 93, Dob, delovno
knjižico. gny-190597
Babič Aljaž, Aljaževa 13, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gne-191017
Balažič Anton, Precetinovci 4, Mala
Nedelja, orožni list, št. 265, izdan 13.12.2002.
gnv-190654
Balažič Anton, Precetinovci 4, Mala
Nedelja, orožni list, št. 275, izdan 16.12.2002.
gnq-190655
Belec Mihael, Viktorja Kukovca 3,
Ljutomer, orožni list, št. 388, izdan 15.01.2003
in 389, izdan 15.01.2003, izdala UE Ljutomer.
gnk-190786
Bodač Drago, Šalovci 89/a, Šalovci,
delovno knjižico, reg. št. 21134, ser. št. 125605,
izdala UE Murska Sobota. gnn-190908
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BUBNIČ IVAN S.P., Obrov 61 b, Obrov,
licenco, št. 002184 za vozilo z reg. št. KP
44-07S, veljavna do 5.11.2007. gnr-190979
BUBNIČ IVAN S.P., Obrov 61 b, Obrov,
licenco,št. 002184 za vozilo z reg. št. KP 92
-77L, veljavna do 5.11.2007. gnq-190980
BUBNIČ IVAN S.P., Obrov 61 b, Obrov,
licenco, št. 002184 za vozilo z reg. št. KP 65
- 31K, veljavna do 5.11.2007. gnp-190981
Bulc Anton, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Mokronog, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-3628-0/02, ser.št.
10102. gnl-191035
Cimerman Bojan, Spuhlja 35/a, Ptuj,
delovno knjižico. gnt-191077
Cvetan Urška, Ulica OF 4, Trebnje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnl-190610
Drija Marcela, Pot na Fužine 25, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
magistra farmacije, izdalo Ministrstvo za
zdravje, leta 2002. gnr-190754
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
obrazec P7 za priklopno vozilo Orthaus - AF
tip OPA - 18T, št. šasije 09604077 in oznaka
obrazca SLO 0002276 P7. gnu-190676
Felc Sandi, Na Lazih 50, Brezovica pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnd-190818
Gojkošek Mihael, Spodnja Gorica 56/c,
Rače, študentsko izkaznico, št. 28030358,
izdala Fakulteta za matematiko in ﬁziko v
Ljubljani. gng-190815
Gorše Igor - odvetnik, Pregljeva 1,
Ljubljana, preklic štampiljke, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 58/2005. gnv-190600
Jagunić Patrik, Strmca 20, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 21040338, izdala
FDV v Ljubljani. gnd-190668
Kacijan Adela, Smetanova 38/a, Maribor,
delovno knjižico. m-793
Kar Mateja, Tavčarjeva ulica 24, Čemšenik,
študentsko izkaznico, št. 20950085, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp-190881
Kocjančič Grozdan, Dol 41, Črni Kal,
delovno knjižico. gns-190903
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Korošec Matjaž, Desenci 1, Destrnik,
študentsko izkaznico, št. 21018621, izdala
FDV v Ljubljani. gnw-191174
Kos Živa, Archinetova 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18049050, izdala
FF v Ljubljani. gne-190717
Krajevna skupnost Šalek, Šalek 74/a,
3320 Velenje, preklicuje delnice KRS Velenje,
in sicer od št. 027228 do št. 027763, skupaj
536 delnic. Ob-17821/05
Kralj Milan, Neubergerjeva 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-190604
LAMITA-TRANS MEDNARODNI, Letališka
cesta 33, Ljubljana, nacionalno licenco, št.
G 1010370 in izvod skupnosti licence GE
000074/00910 za vozilo LJ 21 - 88Y in izvod
skupnosti G 1010370 in izvod nac. licence
GE 001/1392/03384 za vozilo LJ T3 - 45J.
gnh-190839
Lipovšek Martina, Spodnje Loke 18,
Lukovica, študentsko izkaznico, št. 04028162.
gnd-191068
Ljevaja Čedomir, Prisojna ul. 15, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41960145, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. m-789
MERCATOR - SVS, D.D. PTUJ, Rogozniška
c.8, Ptuj, izvod licence evropske skupnosti za
tovorno vozilo, št. GE000561/00282 za reg.
štev. MB K9 - 631. gnh-191039
Mihailovič Ian Aleksander, Valvasorjeva 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vić. gnj-190837
Milošević Emil, Vilfanova 4/a, Portorož
- Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293 - 3271/02, ser. št.
9689. gnf-190716
Morato Nataša, Kidričeva 10/d, Kanal,
delovno knjižico. gnq-191080
Nikolič Dejan, Panonska 9, Maribor,
delovno knjižico. m-786
Peršič Eva, Janševa 7, Ljubljana, vpisni list
za čoln, št. 01/03-537/85, PI - 2295, izdano na
ime Peršič Boštjan. gnk-190611
Pevcin Alfred, Palmejeva 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63030031, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnc-190644

PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Maribor,
CEMT dovolilnice, št. 626 ( oznaka CE/300 )
in CEMT zvezka 626/1. gns-190978
Potrč Boštjan, Pohorski bataljon 34,
Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu za
viličarja, izdal Andragoški zavod Maribor, leta
2005. m-794
Pugelj Jerneja, Lipa 15/a, Struge, delovno
knjižico. gnx-190698
Rebolj Aleksej, Slovenska 9/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-191152
Rebolj Ivan, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-190713
Ropret Vilko, Dvorje 73, Cerklje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnj-190787
Skrbinšek Danijel, Zg. Hajdina 95, Hajdina,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo s
traktorjem, št. 18-2105. gni-190738
Šajić Matija s.p., Kidričeva 4, Kranj,
osebno delovno dovoljenje, št. 0318338932.
gnx-190573
Šajna Primož, Šalek 104, Velenje, vpisni
list za čoln, št. 01/103-1652/2002, PI - 894.
gno-190582
Ščekić Vukašin, Trg Prešernove brigade 1,
Kranj, certiﬁkat za prevoz nevarnih snovi ADR,
št. 13837, izdan 26.5.2002. gnc-190894
Šumak Nina, Vrba 9, Lukovica, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnr-191104
Urbanc Andraž, V Dovjež 28, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-190848
Urbanc Gašper, Žaucerjeva ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-190849
Vojinović Tihomir, Cesta španskih borcev
61/b, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-190929
Vozlič David, Vinka Megle ulica 2, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 41020046, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnp-190756
Zidar Stanislav, Rimska ulica 10, Cerknica,
vpisni list za čoln, št. 26251-2006/00 z dne
26.6.2000, oznaka KP 4315. gnw-190974
Žlebir Janez, Dvorje 12, Cerklje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gne-190742
Žunkovič Mojca, Štatenberg 54, Makole,
študentsko izkaznico, št. 93458486, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-788

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
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4698
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4700
4700
4700
4716
4750
4763
4763
4766
4767
4769
4769
4774
4776
4780
4780
4781
4781
4782
4792

Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

4795
4802
4806
4806
4806
4807
4807
4807
4817
4818
4820
4820
4825
4826
4829
4830
4830
4830
4832
4832
4832
4833
4835
4838
4838
4839
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